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I.

PODSUMOWANIE PROCEDURY ZATWIERDZENIA „PROGRAMU ŻUŁAWSKIEGO – 2030”

Zgodnie z zapisami „Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko” (zwanej dalej Ustawy OOŚ):
Art. 55.
1. Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, bierze pod
uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów,
o których mowa w art. 57 i 58, oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku
z udziałem społeczeństwa.
2. Projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, nie może zostać przyjęty, o ile
nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że może on znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.
3. Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim
zakresie zostały uwzględnione:
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
3) zgłoszone uwagi i wnioski;
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu
skutków realizacji postanowień dokumentu.
4. Organ opracowujący projekt dokumentu przekazuje przyjęty dokument wraz z podsumowaniem, o którym mowa w ust. 3, właściwym organom, o których mowa w art.
57 i 58.
5. Organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami, o których mowa w ust. 3 pkt 5.
W związku z powyższym RZGW w Gdańsku, jako organ opracowujący (z upoważnienia Prezesa KZGW) projekt Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” zwanego „Programem Żuławskim –
2030” przedstawia podsumowanie procedury jego zatwierdzenia.
1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwiązań alternatywnych.
Kształt „Programu Żuławskiego – 2030” jest efektem wieloletniego procesu diagnozowania i programowania poprawy bezpieczeństwa powodziowego, opartego na ekspertyzach i opracowaniach, przygotowywanych w ciągu minionej dekady.
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Pierwszy poziom rozważań alternatywnych dotyczył celu głównego Programu.
Po analizie można przyjąć, że dla określonego celu głównego nie ma racjonalnych alternatyw, ze względu na charakter obszaru Żuław Wiślanych, wyjątkowego na terenie Polski, zarówno ze względu na warunki naturalne, jak i prowadzoną tu od kilkuset lat działalność człowieka. Warunki te stanowią unikatowy system przyrodniczo-techniczny, którego funkcjonowanie zależne jest od utrzymywanej przez ludzi infrastruktury przeciwpowodziowej, chroniącej przed zalaniem teren depresyjny lub położony na wysokościach bliskich poziomowi wody
w Wiśle i morzu. Historia konstruowania infrastruktury przeciwpowodziowej na Żuławach,
w formie polderów przeciwpowodziowych z siecią: obwałowań, kanałów, rowów, wałów oraz
pompowni, sięga działań prowadzonych od połowy XIII wieku przez Zakon Krzyżacki, a do jej
rozwoju technicznego przyczynili się zasiedlający te tereny od połowy XVI wieku osadnicy
olenderscy. Najwyższy poziom techniczny infrastruktura przeciwpowodziowa uzyskała w XIX
oraz XX wieku.
Cel i cele szczegółowe Programu oraz przypisane im działania wynikają z wieloletniego analizowania zjawisk powodziowych występujących na terenie Żuław, zmian w sposobie zagospodarowania zlewni oraz stanu istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, których wyrazem było opracowanie szeregu programów i koncepcji, które nie zostały jednak
zrealizowane ze względów finansowych.
Należy podkreślić, że cel główny Programu jest w pełni zgodny z celem dyrektywy
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). Celem Dyrektywy
Powodziowej, która stanowi uzupełnienie przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie
obejmującym problematykę powodzi, jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie
następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej, a także stworzenie mechanizmów umożliwiających właściwe zarządzanie ryzykiem, jakie może powodować powódź dla zdrowia ludzi, środowiska, działalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego. Ponadto, dyrektywa
nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania szeregu dokumentów: wstępnej
oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i –
opracowanych na podstawie powyższych – planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Natomiast podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarowanie wodami
w Polsce jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239,
poz. 2019) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi. Ustawa określa, między innymi, kompetencje i obowiązki organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami. Jednocześnie ustawa wskazuje, że ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem
organów administracji rządowej i samorządowej.
W związku z powyższym cel główny Programu został sformułowany prawidłowo, jest
w pełni uzasadniony i konieczny do realizacji. Innymi słowy, dla celu głównego Programu,
jakim jest „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej stymulującej wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław”, niemożliwe było określenie alternatywy.
Nie można bowiem rozpatrywać alternatywnej realizacji celu i zasięgu geograficznego Programu, z uwagi na to, że ochrona przeciwpowodziowa dotyczy obszaru istniejącego, przekształconego i zamieszkiwanego przez człowieka od kilkuset lat a zapewnienie ochrony
przeciwpowodziowej tego terenu jest ustawowym zadaniem administracji publicznej.
Drugi poziom rozważań alternatywnych dotyczył metod realizacji ww. celu. Analizę
rozważanych wariantów przedstawiono poniżej.
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Fundamentem „Programu Żuławskiego - 2030” są opracowane na przełomie XX i XXI
wieku kompleksowe programy (oddzielnie opracowane dla Żuław Gdańskich i Wiślanych
i oddzielnie dla Żuław Elbląskich) wychodzące od analizy stanu istniejącego zagrożeń powodziowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz uwzględniające charakterystykę i użytkowanie doliny i delty Wisły:
„Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły
(Żuławy Gdańskie i Żuławy Wielkie) od ujścia do km rzeki 845+000”, opracowane pod
kierownictwem merytorycznym dr inż. Kazimierza Cebulaka, Arcadis Wrocław 1999r.
„Kompleksowy regionalny Program ochrony przeciwpowodziowej Żuław Elbląskich
i nizinno-depresyjnej części Elbląga” pod kierownictwem dr inż. Tadeusza Lizińskiego, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Elbląg 2001.
Przytoczne wyżej programy identyfikowały konieczne do wykonania prace, dostosowane do zróżnicowanej specyfiki zagrożeń przeciwpowodziowych Żuław, identyfikowały
między innymi pola niewiedzy i konieczne badania, uwzględniały również zarządzanie ryzykiem powodziowym i działania „miękkie” (m. in. konieczność angażowania społeczeństwa).
Programy te, nie zostały jednak zrealizowane, ze względu na brak środków finansowych.
Kolejnym ważnym etapem przybliżającym do ostatecznego kształtu „Programu Żuławskiego - 2030” był program dwóch samorządów: Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego – „Program dla Żuław” (luty 2005r.), służący realizacji celów Narodowego
Planu Rozwoju 2007 – 2013, który został oparty na wcześniejszych opracowaniach i dokumentach. Program odnosił się do najważniejszych sfer funkcjonowania Żuław: społecznej,
gospodarczej i przyrodniczej, zależnych, jak nigdzie indziej w kraju, od skutecznej osłony
przeciwpowodziowej. Program, mimo zaangażowania samorządów wojewódzkich i kompleksowego charakteru nie został zrealizowany również ze względu na brak środków finansowych.
Ze względu na ciągle narastające zagrożenie powodziowe na Żuławach i konieczność pilnej realizacji zadań usprawniających funkcjonowanie istniejącego systemu, uwzględniających konkluzje przytoczonych programów, powstała, w 2008 roku Koncepcja Programowo-Przestrzenna, „Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław” opracowana przez konsorcjum firm: MGGP S.A., DHI Polska Sp. z o.o., DHI A.S. oraz INW-EKO
CONSULT. Głównym założeniem Koncepcji było określenie zakresu niezbędnych działań
inwestycyjnych koniecznych do zabezpieczenia przed zagrożeniami powodziowymi terytorium Żuław Wiślanych.
Zakres opracowania obejmował:
Analizę aktualnych zagrożeń powodziowych,
Analizę istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
Koncepcję docelowego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
Określenie zakresu niezbędnych zadań inwestycyjnych wraz z określeniem priorytetów w tym zakresie,
Określenie skutków zaniechania działań inwestycyjnych,
Wskazanie zakresu zadań inwestycyjnych, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Spójności na lata 2007-2013,
Wskazanie potencjalnych źródeł dofinansowania pozostałych zadań inwestycyjnych.
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Ponieważ w Koncepcji analizowano ponad 200 zadań konieczne było określenie metodyk i kryteriów oceny poszczególnych zadań. Wykorzystano metodykę opartą na ocenie
zadań pod kątem wybranych kryteriów oraz kalkulacji oceny ogólnej. Na podstawie analizy
grup priorytetowych dokonano selekcji zadań, które można będzie objąć wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.
Wszystkie zadania objęte Koncepcją zostały ocenione pod kątem dziewięciu kryteriów natury technicznej jak i prawno-inwestycyjnej: zasięg oddziaływania, zaludnienie na terenach zagrożonych, prawdopodobieństwo powodzi, lokalizacja względem Żuław, efektywność, przygotowanie inwestycji, wykup gruntu, zgodność z celami PO „Infrastruktura i Środowisko” oraz zagrożenia środowiskowe.
Wytypowane zadania poddano weryfikacji w Koreferacie do Koncepcji ProgramowoPrzestrzennej wykonanej przez firmę Proeko CDM Sp. z o.o. Autorzy koreferatu zarekomendowali odmienną drogę selekcji zadań. Dla potrzeb analizy poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w Koncepcji przyjęto następujące założenia:
Zakresem planowanego przedsięwzięcia objęto wyłącznie zadania, które znajdują się
na terenie Żuław Wiślanych, subregionu Dolnej Wisły, ograniczonego warstwicą 10 m
npm, bez względu na to czy pełnią funkcje rolnicze czy też stanowią część obszarów
miejskich,
Bezwzględny priorytet przyznano wałom przeciwpowodziowym, które są podstawowym elementem biernej ochrony przeciwpowodziowej,
W ramach czynnej ochrony przeciwpowodziowej najważniejsze przedsięwzięcie stanowi lodołamanie na Wiśle. Z uwagi jednak na brak strategicznych wytycznych dotyczących świadczenia usługi lodołamania w skali kraju (utrzymywanie lodołamaczy
wraz z załogami przez RZGW – wykonywanie usługi siłami własnymi, czy też zlecenie usługi na zewnątrz) nie zakwalifikowano tego zadania do realizacji w ramach
obecnej perspektywy finansowej,
W ramach dostępnych środków technicznych bardzo ważną rolę na Żuławach sprawują stacje pomp. Pełnią one rolę podwójną: regulacji stosunków wodnych w glebie
dla potrzeb rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu. Stanowią one najważniejszy element ochrony przeciwpowodziowej wewnątrz polderu,
Stan kanałów polderowych jest ważny, ale przy sprawnie działających pompowniach
ma on znaczenie drugorzędne,
Podstawowym przeznaczeniem ostróg na Wiśle jest koncentracja nurtu dla potrzeb
żeglugi. Tym niemniej część z nich pełni podwójną rolę stanowiąc równocześnie
ochronę stopy wału. W związku z powyższym wybrane ostrogi winny zostać odbudowane w ramach środków finansowych projektu Kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wiślanych.
Ostateczny kształt Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Żuław - do roku 2030” ustalono więc w wyniku wieloetapowego wariantowania. Wariantowo
rozważano zarówno katalog wskazanych wcześniej działań, które winne być zawarte w Programie, jak również cele szczegółowe oraz ich hierarchię. Analizowano dwa podstawowe
warianty:
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Wariant „zidentyfikowanych potrzeb”
Wariant ten uwzględnia listę ponad 200 zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony
przed powodzią. Poszczególni administratorzy cieków i urządzeń wodnych, na obszarze objętym Programem, dokonali identyfikacji przeciwpowodziowych zadań ochronnych w aspekcie oceny stanu technicznego istniejących urządzeń, analizy zdarzeń powodziowych
z przeszłości oraz potrzeb inwestycyjnych wykazanych we wcześniejszych opracowaniach.
W oparciu o przyjęte kryteria i wskaźniki Koncepcja Programowo – Przestrzenna
opracowana w 2008 roku wskazała hierarchię i warunki realizacji zadań inwestycyjnych dla
obszaru Żuław Wiślanych. Do ustalania hierarchii zadań wykorzystano analizę wielokryterialną, która wskazała ich stopień ważności w realizacji koniecznych do wykonania zadań inwestycyjnych w ochronie przeciwpowodziowej tego obszaru. Dokonano także oszacowania
wartości realizacji poszczególnych zadań, co pozwoliło na wstępne określenie kosztów realizacji „Programu Żuławskiego – 2030” w układzie głównych obszarów problemowych. Wariant
ten przewidywał realizację Programu tylko w układzie tych zgłoszonych zadań, co w dłuższej
perspektywie nie gwarantowało osiągnięcia w 2030 roku kompleksowej ochrony przed powodzią tego obszaru, ze względu na to, że w przedstawionym katalogu zadań nie były ujęte
wszystkie obiekty służące ochronie przeciwpowodziowej, a następująca w tak długim okresie
czasu ich dekapitalizacja musi mieć wpływ na stopień bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
W przypadku przyjęcia takiego wariantu Programu, w perspektywie jego realizacji do
roku 2030, nie byłoby możliwe uwzględnienie zachodzących w czasie zmian, które miałyby
zdecydowany wpływ na ochronę przeciwpowodziową.
Wariant „ekspercki”
Wariant wypracowany przez Zespół Konsultantów składający się z przedstawicieli
administratorów cieków i urządzeń wodnych, z obszaru objętego Programem, oraz ekspertów w dziedzinie gospodarki wodnej, planowania przestrzennego i ochrony przyrody. W wariancie tym w oparciu o stosowane obecnie narzędzia, w tym analizę czynników sprzyjających (szanse) i ograniczających (zagrożenia) ochronę przeciwpowodziową Żuław, opracowaną z udziałem społecznym specjalistów, określono cel główny i cele szczegółowe Programu. Zidentyfikowane zostały również obszary problemowe. Równolegle z opracowanym
Programem prowadzone są prace legislacyjne, które wdrożą realizację postanowień Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa), do polskich przepisów prawnych.
Docelowym efektem wprowadzenia tej dyrektywy będą plany zarządzania ryzykiem
powodzi w zlewniach. Dotychczas urządzenia przeciwpowodziowe projektowane były na
wodę stuletnią, bez względu na rodzaj i stopień potrzebnej ochrony. Tymczasem definiowanie celów ochrony powinno wiązać się z zagospodarowaniem terenu, który ma podlegać
ochronie.
Obszar Żuław Wiślanych ze względu na swoją specyfikę wymaga prac badawczych
w zakresie modelowania i prognozowania zdarzeń powodziowych, tak aby móc dokonać
racjonalnego wyboru działań inwestycyjnych jak i działań nie inwestycyjnych, a skutkujących
podniesieniem stopnia osłony przeciwpowodziowej.
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W tej sytuacji, w wyniku szeregu dyskusji i opinii, w tym stanowiska ekspertów Jaspers do opracowanej Koncepcji Programowo – Przestrzennej oraz określonego horyzontu
czasowego wdrożenia Dyrektywy Powodziowej, beneficjenci zdecydowali o przygotowaniu
dokumentu o cechach programu z okresem realizacji do 2030 roku. Ostatecznie biorąc pod
uwagę powyższe uwarunkowania, Zespół Konsultacyjny zaaprobował następującą formułę
opracowania Programu:
W Programie, którego okres realizacji zakłada się do 2030 roku, ustanowiono I Etap
jego realizacji do 2015 roku, dla którego określone zostały zadania. Wszystkie zadania inwestycyjne, realizowane w ramach I etapu, dotyczą odtworzenia bądź modernizacji obiektów istniejących, realizacja których nie budziła wątpliwości, a efektywność
wydatkowanych środków odniesie największy skutek. Wyboru zadań – 43 zadania
podstawowe i 5 zadań rezerwowych, które uznane zostały za priorytetowe i dające
znaczący efekt poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego, dokonano w oparciu
o Koreferat do Koncepcji Programowo-Przestrzennej przedsięwzięcia „Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław”. Zaproponowano kolejność realizacji wytypowanych do 2015 roku działań. Wykorzystano w tym celu podział na różne stopnie
zagrożeń powodziowych, przyporządkowując poszczególne zadania do różnych poziomów zagrożeń: I poziom – zagrożenie od Wisły o skali regionalnej, II poziom – zagrożenie o skali sub-regionalnej, III poziom – zagrożenie o skali regionalnej.
-

Dla pozostałych etapów do 2030 wyznaczono działania (obszary problemowe), których uszczegółowienie poparte będzie badaniami modelowymi, analizą zdarzeń hydrologicznych, częstotliwości ich występowania na obszarze wymagającym ochrony
przeciwpowodziowej, z uwzględnieniem zagospodarowania przestrzennego i zróżnicowanego poziomu ochrony. Wyniki tych prac wskażą kierunki jakie należy przyjąć,
aby zapewnić skuteczną ochronę przeciwpowodziową, z uwzględnieniem ochrony
środowiska naturalnego na obszarze objętym Programem.

Porównując oba warianty Programu, wariant „ekspercki” charakteryzuje się podejściem, które harmonizuje z wymaganiami Dyrektywy Powodziowej, dając również możliwość
realizacji I Etapu Programu do 2015 roku, polegającego na poprawie stanu istniejącego priorytetowych obiektów ochrony przeciwpowodziowej oraz stworzeniu systemu monitoringu zagrożeń powodziowych na Żuławach. Zaproponowane w Programie alternatywy dotyczą odmiennej filozofii podejścia do ochrony przeciwpowodziowej w kierunku działań „miękkich”,
które znacznie mniej przekształcają środowisko (w tym działań renaturalizacyjnych) oraz
szerszego angażowania społeczności lokalnych w ochronę przed powodzią, sposobu zagospodarowania zlewni cieków spływających z otaczających Żuławy terenów wysoczyznowych.
Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko poddany został projekt Programu
przedstawiający tzw. wariant „ekspercki”. W wyniku analizy i wniosków przedstawionych
w Prognozie, w „Programie Żuławskim – 2030”, zmieniono hierarchię celów szczegółowych,
zgodnie z Dyrektywą Powodziową, eksponującą działania nietechniczne, w tym działania
rewitalizacyjne oraz zaangażowanie lokalnej społeczności.
Podsumowując część dotyczącą rozważań alternatywnych wyboru zadań planowych
do wykonania w ramach I Etapu Programu (do 2015 roku), został on dokonany w wyniku
wieloletnich rozważań przeprowadzonych w różnego rodzaju dokumentach strategicznych,
opiniach, ekspertyzach, Koncepcji Programowo – Przestrzennej, Koreferacie oceniającym
Koncepcję oraz stanowiska Zespołu Konsultantów.
8

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

Natomiast wybór zadań do kolejnych etapów realizacji Programu (lata 2015 – 2030)
będzie rezultatem wykonania I etapu Programu, wniosków z realizacji zadania pn. system
monitoringu ryzyka powodziowego oraz planu zarządzania ryzykiem powodziowym, jako
docelowego elementu wdrażania Dyrektywy Powodziowej na obszarze Żuław. Przygotowane
zostaną scenariusze zagrożeń powodziowych, które będą pomocne w wyborze alternatywnych wariantów ochrony przeciwpowodziowej problemowych obszarów Żuław, w tym zadań
do realizacji. Ważnym elementem kolejnych etapów wdrażania Dyrektywy będą konsultacje
społeczne, w których poddawane zostaną ocenie społecznej proponowane warianty rozwiązań.
Kolejny poziom rozważanych wariantów alternatywnych dotyczył sposobu realizacji
poszczególnych zadań.
W przypadku zdecydowanej większości zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych
planowanych do realizacji w Etapie I Programu i kolejnych, nie występują żadne racjonalne
alternatywy lokalizacyjne. Polegają one bowiem na odtwarzaniu lub rekonstrukcji istniejących
obiektów oraz ich dostosowaniu do zmiennych warunków hydrologicznych, co w przypadku
szczególnego obszaru Żuław, sztucznie utrzymywanego, jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa na tym obszarze.
Oceny oddziaływania na środowisko stanowią długofalowy, wieloetapowy proces dochodzenia do wyważonych rozstrzygnięć z punktu widzenia założonych celów oraz minimalizacji skutków środowiskowych. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko stanowi
pierwszy etap, mający przede wszystkim na celu ocenę przyjętych celów oraz zidentyfikowanie oddziaływań, które nie mogą być minimalizowane na etapie decyzji środowiskowej poszczególnych zadań inwestycyjnych i ocenianej na tym etapie potrzeby wykonania raportu
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Na tym etapie dla każdego
zadania inwestycyjnego będą rozważane alternatywne rozwiązania lokalizacyjne (dotyczyć
to będzie przede wszystkim nowo planowanych zadań), technologiczne, harmonogramu
i organizacji prac itp. Jest to podejście zgodne z postanowieniami dyrektywy o ocenach strategicznych, która zaleca unikania powielania działań podlegających ocenie, które mogłyby
być lepiej realizowane na niższym poziomie. Tym bardziej, że chociaż w I Etapie wskazane
zostały zadania, to jednak dla części z nich nieznane są jeszcze wszystkie warianty rozwiązań, z powodu trwających dla nich prac koncepcyjnych i projektowych. Natomiast zgodnie
z wcześniejszymi wyjaśnieniami, dla kolejnych etapów wskazano katalog działań, nieznane
są więc jeszcze konkretne zadania. Zaproponowano natomiast sposób wyłonienia tych zadań, więc na tym etapie trudno jest mówić o alternatywnych rozwiązaniach dotyczących sposobu realizacji.
Jeżeli jednak na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko stwierdzone zostanie ryzyko kolizji (co nie przesądza o możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania) z cennymi przyrodniczo siedliskami, będą rozważane wszystkie alternatywy
dotyczące zmian lokalizacyjnych, organizacji i harmonogramu robót, metod ochrony przeciwpowodziowej. Realizacja zadań będzie możliwa tylko wtedy, kiedy nie będzie żadnej innej
racjonalnej alternatywy oraz zachodzą przesłanki nadrzędnego interesu publicznego. Zaproponowane zostaną również działania kompensacyjne, gdyby w ciągu dalszych rozważań
okazało się, że realizacja danego zadania może spowodować znaczące negatywne oddziaływania na obszar Natura 2000.
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Wykonano więc analizę zadań I Etapu planowanego do realizacji do 2015 roku pod
względem wymagań oceny oddziaływania na środowisko. Dokonano kwalifikacji poszczególnych zadań (screening) bazując na Aneksie I i II Dyrektywy OOŚ. Do prawidłowej interpretacji zapisów dyrektywy OOS wykorzystano wyjaśnienia zawarte w Wytycznych Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego (maj 2009) dotyczące między innymi kwalifikacji przedsięwzięć dotyczących regulacji rzek i przebudowy urządzeń przeciwpowodziowych. W świetle Aneksu II
Dyrektywy OOŚ, oceny oddziaływania na środowisko mogą wymagać wszelkie zmiany bądź
rozbudowy już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji przedsięwzięć wymienionych w Aneksie I lub II mogących znacząco niekorzystnie oddziaływać na
środowisko. Podobna kwalifikacja będzie dokonywana dla zadań planowanych do realizacji
w kolejnych etapach realizacji Programu.
Podsumowując punkt 1. dotyczący uzasadnienia wyboru przyjętego dokumentu
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, można stwierdzić, że dokonano
analizy na kilku poziomach przedmiotowego Programu. Wyniki analizy prowadzą do wniosku, że na tym etapie jego przygotowania, zidentyfikowano i przeanalizowano w kontekście
wymogów ochrony środowiska, wszystkie alternatywne działania, mogące skutecznie służyć
realizacji celów założonych w Programie.
Wpływ realizacji „Programu Żuławskiego – 2030” na zmniejszenie ryzyka powodzi
oraz ograniczenie ewentualnych strat jest jednoznacznie korzystny ze względu na poprawę
bezpieczeństwa powszechnego, poprawę ochrony życia i zdrowia ludzi, ich mienia, potencjału gospodarczego, zasobów kulturowych oraz środowiska przyrodniczego w tym obszarów
Natura 2000. Brak realizacji Programu stopniowo zwiększa ryzyko związane ze skutkami
katastrofalnej powodzi, która przy niesprzyjających warunkach hydrologicznometeorologicznych mogłaby mieć regionalny zasięg, zagrażając dziesiątkom, a nawet setkom tysięcy osób, skutkując szkodami w środowisku o charakterze katastrofy ekologicznej
oraz ogromnymi stratami materialnymi, gospodarczymi i społeczno-kulturowymi. Realizacja
I etapu Programu w już znaczący sposób ogranicza ryzyko związane z katastrofalną powodzią na Żuławach.
W związku z powyższym RZGW w Gdańsku (na podstawie pełnomocnictwa Prezesa
KZGW), jako organ opracowujący przedmiotowy Program, stwierdza zasadność przyjęcia
opracowanego dokumentu jakim jest „Program Żuławski – 2030” w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych. Pełne teksty „Programu Żuławskiego - 2030”, Prognozy
oddziaływania na środowisko i niniejszego „Podsumowania procedury zatwierdzenia Programu”, znajdują się na stronie www.gdansk.rzgw.gov.pl .
2. Sposób i zakres uwzględnienia w Programie ustaleń zawartych w prognozie
oddziaływania na środowisko.
W wyniku wniosków przedstawionych w przeprowadzonej prognozie oddziaływania
na środowisko, w „Programie Żuławskim – 2030”:
Wprowadzono klasyfikację zagrożeń powodziowych Żuław oraz ich hierarchizację
i wynikającą z niej klasyfikację potrzeb w zakresie realizacji infrastruktury przeciwpowodziowej – rozdział 6.3,
Wprowadzono działanie polegające na opracowaniu matematycznych modeli prognostycznych umożliwiających predykcję maksymalnych poziomów wód powodziowych,
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uwzględniających wszystkie zagrożenia powodziowe, ze szczególnym uwzględnieniem ujścia Wisły-Przekop, Gdańskiego Węzła Wodnego i basenu jez. Druzno z rz.
Elbląg i Zalewem Wiślanym w ramach I celu szczegółowego Programu,
Wprowadzono omówienie zasad realizacji Programu w świetle „dobrych praktyk”
ochrony przeciwpowodziowej – rozdział 7.3,
Zmianie uległa kolejność działań. Zmodyfikowany tzw. wariant „ekspercki” – zawiera
ten sam katalog celów szczegółowych, jednak działania techniczne stanowią ostatni,
piąty cel szczegółowy. Na pierwszym miejscu znajdują się działania „nietechniczne”,
w tym „angażowanie społeczeństwa”, „badania” i dopiero „działania techniczne”. Ujęcie to jest zgodne z założeniem dyrektywy powodziowej,
Poszerzono listę wskaźników oceny wpływu realizacji Programu na środowisko –
rozdział 12.1.
Od 6 listopada 2009r. oba dokumenty: projekt „Programu Żuławskiego – 2030” i Prognoza zostały upublicznione na stronach internetowych RZGW (www.rzgw.gda.pl od
01.03.2010 zmiana na www.gdansk.rzgw.gov.pl) i KZGW (www.kzgw.gov.pl). Zakres Prognozy jest zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, a także z dodatkowymi wymaganiami i uściśleniami
zakresu prognozy wynikającymi z zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ). Główny Inspektor Sanitarny (GIS) nie zgłosił dodatkowych wymagań do zakresu Prognozy. Pismo dyrektora GDOŚ uzgadniającego zakres Prognozy (znak: DOOŚ-074/546/330/2009/MK) z dnia
28 maja 2009r. zostało dołączone do niniejszego podsumowania procedury zatwierdzającej
przedmiotowy Program (załącznik 1). Pismo GIS z dnia 15.05.2009r. (znak: GIS-HŚ-NZ073-12-1/DS/09) również dołączono do podsumowania (załącznik 2).
3. Sposób i zakres uwzględnienia opinii właściwych organów.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Żuławskiego – 2030” właściwymi organami opiniującymi (zgodnie z art. 57 ust. 1 i art. 58 ust 1,
Ustawy OOŚ) byli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektor Sanitarny.
Po zapoznaniu się z projektem przedmiotowego Programu oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, Główny Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 05.01.2010r. (znak: GISHŚ-NZ-073-27-1/JL/09/10) stwierdził, że nie wnosi uwag do przedmiotowego projektu Programu. Pismo GIS dołączone zostało do niniejszego podsumowania (załącznik 3).
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 22.12.2009r. (znak: DOOŚ077/10742/1772/09/MK-128) opiniującym zapisy projektu Programu oraz Prognozy przedstawił uwagi, do których szczegółowo odniesiono się w trakcie procedury strategicznej oceny. Opinia GDOŚ została również dołączona do podsumowania (załącznik 4).
Organ opracowujący projekt Programu oraz wykonawca Prognozy, dokonali korekty
obu dokumentów uwzględniając w nich uwagi przekazane w czasie konsultacji i opiniowania
właściwych organów. W związku z powyższym organ opracowujący projekt Programu, dokładając należytej staranności, mając też na uwadze, że aspekt oddziaływania na środowi11

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

sko postanowień projektu Programu ma istotne znaczenie w jego przyszłej realizacji, poprosił
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyrażenie opinii dotyczącej sposobu i zakresu uwzględnienia uwag przekazanych ww. piśmie z dnia 22.12.2009r. Opinia GDOŚ z dnia
3.03.2010r. (znak: DOOŚ-077/622-2/ 512/10/MK-28) w tej sprawie została dołączona
do podsumowania, jak też sposób jej uwzględnienia w Programie i Prognozie (załącznik 5).
Poniżej przedstawiono uwagi GDOŚ przekazane w piśmie z dnia 22.12.2009r. oraz
zaprezentowano sposób ich uwzględnienia w opracowanych dokumentach:
Uwagi do Projektu Programu
Uwaga 1
Wskazane jest przeredagowanie niektórych zapisów w projekcie Programu np. w rozdziale „Przesłanki i cele
opracowania programu” wśród unikatowych walorów obszaru wymienia się „wyjątkowe rozproszone i zwarte
budownictwo” gdzie wymienione określenia wzajemnie się wykluczają.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w „Programie Żuławskim 2030”
UWZGLĘDNIONO poprzez poprawienie sformułowania w rozdziale 2.
Uwaga 2
W przesłanych dokumentach należy uwzględnić zmiany publikacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w „Programie Żuławskim 2030”
UWZGLĘDNIONO poprzez poprawienie informacji w rozdziale 2.
Uwaga 3
W rozdziale 4 projektu Programu „Powiązania z dokumentami programowo-strategicznymi” oraz w rozdziale 3.3.
prognozy „Powiązania Programu z innymi dokumentami” brakuje odniesienia się do projektu „Programu wodnośrodowiskowego kraju”.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w „Programie Żuławskim 2030”
UWZGLĘDNIONO poprzez dodanie akapitu w rozdziale 5.1.7.

Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko
Uwaga 1.
„W rozdziale 8.4.1 „Kolizje z obszarami cennymi przyrodniczo objętymi ochroną” na str. 107 należy poprawić błąd
semantyczny w zdaniu: „Na obszarze tym obowiązują zakazy i nakazy wprowadzone rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego…”. Nawiązując do powyższego, uprzejmie informuję, że wskazane rozporządzenie dotyczy ustanowienia planu ochrony dla parku krajobrazowego, które to zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody nie zawiera zakazów i nakazów, a m.in. cele ochrony przyrody, wskazanie obszarów realizacji działań
ochronnych, ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw. Zbiór
zakazów dotyczących działań podejmowanych na terenie parku krajobrazowego, co do zasady, zawiera rozporządzenie ustanawiające park, tu – rozporządzenie Nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia
2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz Nr 20, poz. 505 ze
zm.”).
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uwzględniono w uzupełnionym tekście Prognozy - rozdział 8.4.1.
Uwaga 2.
„W stosunku do przedsięwzięć realizowanych w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
„Jezioro Drużno” (PLB280013) oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Drużno”
(PLH280028), nie przedstawiono:
a.
możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanych inwestycji na przedmiot ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Drużno”, w tym nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme), wydrę (Lutra lutra), bobra europejskiego (Castor fiber), siedliska przyrodnicze (w tym priorytetowe siedliska 91D0 - bory i lasy bagienne, 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe),
b.
potencjalnej zmiany poziomu wód gruntowych,
c.
analizy możliwego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów Natura 2000 przedsięwzięcia
polegającego na budowie wrót sztormowych na rzece Elbląg.
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d.

sposobów postępowania z materiałem wydobytym z dna rzeki Wąskiej oraz związanych z tym możliwych
negatywnych oddziaływań na cele ochrony ww. obszarów Natura 2000”

Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uwzględniono w uzupełnionym tekście Prognozy – rozdz. 8.5.2.
Prognoza ma charakter ostrzegawczy i koncentruje się na tych zagadnieniach, które można minimalizować na
poziomie oceny strategicznej. Pierwszy etap „Programu Żuławskiego - 2030” obejmuje przede wszystkim działania o charakterze modernizacyjnym dotyczącym istniejących obiektów infrastruktury powodziowej takich jak wały,
ostrogi, pompownie, itd. Ważnym aspektem Prognozy był wstępny screening zadań planowanych do realizacji do
roku 2015 oraz wskazanie tych zadań, które winny zostać objęte jednym raportem o oddziaływaniu na środowisko, aby zminimalizować potencjalne skumulowane oddziaływania etapu budowy planowanych przedsięwzięć, co
zostanie uwzględnione w kolejnych etapach przygotowania inwestycji.
Ad. 2a
Przedstawiono wstępną analizę wpływu na te gatunki, na które w opinii wykonawców Prognozy, może oddziaływać realizacja zadań w obrębie i w sąsiedztwie obszaru, tj. na ptaki i ryby; siedliska, w tym priorytetowe nie są
zagrożone, poza ewentualnym sposobem prowadzenia prac, co jednak będzie można przeanalizować na etapie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kiedy w raporcie będą zaproponowane sposoby prowadzenia robót
– w Prognozie wskazano jakie ograniczenia należy wprowadzić, aby zminimalizować te oddziaływania.
Na tym etapie Prognozy nie stwierdzono również możliwości wystąpienia istotnego negatywnego oddziaływania
na nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme), wydrę (Lutra lutra), bobra europejskiego (Castor fiber).
Ad. 2b
Nie prognozuje się istotnej zmiany poziomu wód gruntowych, ponieważ wszystkie działania planowane do roku
2015 dotyczą istniejących obiektów w zakresie ich modernizacji i lepszego (bardziej niezawodnego) funkcjonowania:
przebudowa wałów czołowych jeziora Drużno jest konieczna nie tylko dla zapewnienia ochrony mieszkańców, ale przede wszystkim dla funkcjonowania chronionego ekosystemu Jeziora Drużno;
przebudowa stacji pomp zakłada zastąpienie starych agregatów pompowych nowymi, typu zatapialnego,
które są mniej awaryjne i mniej energochłonne; będą one pracowały w taki sam sposób, tj. na ustalonym
dopuszczalnym poziomie pompowania;
pogłębianie koryta rzeki Wąska – polega na usunięciu osadów nanoszonych rzeką i wypłycających tym samym Jezioro Drużno – nie spowoduje istotnych zmian poziomu wód gruntowych ze względu na niewielki zakres prac w obrębie obszaru chronionego;
prace na rzece Dzierzgoń, prowadzone będą w znacznym oddaleniu od obszaru jez. Drużno i nie wpłyną na
zmiany poziomu wód gruntowych w obrębie obszarów Natura 2000.
Ad. 2c
„Program Żuławski – 2030” dopuszcza budowę wrót sztormowych, nie wskazując ich lokalizacji. Decyzja w tej
sprawie zależeć będzie między innymi od wyników modelowania oraz rozpoznania prognozowanych zagrożeń
oraz opracowania planów zarządzania ryzykiem. Jeżeli zaplanowane zostaną wrota sztormowe na rzece Elbląg,
wówczas w raporcie należy rozważyć, jaki wpływ będą one wywierać na hydrologię Jeziora Drużno. Obecnie
przypuszcza się, że cofka od Zatoki Elbląskiej ma rewitalizujący wpływ na jakość wód w jeziorze, jednak nie są to
w pełni rozpoznane zjawiska. W związku z tym w Prognozie wskazano ten obszar, jako problemowy, do dalszych
działań i zalecono, żeby przyszłe rozważania na temat budowy wrót na rzece Elbląg poprzedzić uzupełniającymi
badaniami i modelowaniem, które będzie uwzględniało specyfikę tego skomplikowanego układu hydrologicznego,
w tym implikacje dla Jeziora Drużno, ze względu na stwierdzany dwukierunkowy przepływ wód w rzece Elbląg.
Należy zaznaczyć, że konieczność modelowania nie dotyczy zadań planowanych do realizacji w rejonie Jeziora
Drużno do roku 2015 tj. przebudowy wałów i pompowni, ponieważ są to działania niebudzące wątpliwości i niewpływające negatywnie na obszary chronione.
Ad 2d
Postępowanie z urobkiem wydobytym z rzeki Wąskiej jest zadaniem rozwiązywanym w raporcie oddziaływania na
środowisko na poziomie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; w Prognozie natomiast zwrócono na to
uwagę oraz zalecono, żeby materiał wydobyty z rzeki gromadzono poza cennymi siedliskami w dolinie rzeki.
Uwaga 3.
„W części poświęconej inwestycji polegającej na przebudowie ujścia Wisły, brakuje informacji dotyczących:
a.
analizy możliwego negatywnego oddziaływania na populacje gatunków ptaków zimujących i migrujących
oraz ich siedliska (przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Ujście Wisły”, obszaru Natura 2000 „Dolina
Dolnej Wisły”)
b.
możliwego negatywnego oddziaływania na siedliska przyrodnicze, będące przedmiotem ochrony w obszarze
Natura 2000 „Ostoja w Ujściu Wisły” (PLH220044) (w tym priorytetowe siedlisko przyrodnicze 2130 - nadmorskie wydmy szare)”.
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Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uwzględniono w tekście Prognozy o wskazane informacje – rozdz. 8.5.1.
Możliwe oddziaływania przebudowy ujścia Wisły dotyczą jedynie łach (wydmy białej) formujących się w ujściu
Wisły, pozostałe siedliska nie będą zagrożone (w tym siedlisko priorytetowe wydma szara). Oddziaływania na te
siedliska i gatunki chronione mogą dotyczyć jedynie etapu budowy kierownic, który można minimalizować. Obecnie nie jest znany zarówno sposób wykonania prac (wiadomo jedynie, że będą prowadzone od strony wody, bez
ingerencji w lądową część obszaru chronionego), ich czas trwania, a co najważniejsze długość i kształt kierownic.
Dla dobrego rozpoznania ornitologicznego obszaru zostały przeprowadzone badania monitoringowe, w tym ptaków migrujących i zimujących oraz wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk, które umożliwią ocenę, na etapie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W 2009 roku wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb planu ochrony rezerwatu Mewia Łacha, która będzie udostępniona wykonawcom raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, w uzgodnieniu zakresu raportu dla przebudowy ujścia Wisły (postanowienie z dnia 24 września 2009 roku znak:RDOŚ-22-WOO.6670/233/09/KP/AT) zalecił między innymi analizę ornitologiczną w oparciu o dane obejmujące okresy lęgu i wychowania
młodych, migracji jesiennych i wiosennych oraz zimowania ptaków, a także analizę przekształcenia koryta rzeki
(m.in. zanik piaszczystych łach w wynik zmiany nurtu, miejsc cennych dla ptaków i fok).
Niezależenie od przyszłego rozwiązania sposobu przebudowy ujścia Wisły, nie ma innej alternatywy – nie można
skutecznie zapobiegać zagrożeniom od powodzi zatorowych (które są najgroźniejsze, powodujące katastrofalne
skutki), niż udrażnianie sztucznie przekopanego ujścia Wisły. Sprawdzonym rozwiązaniem, w miarę stabilnym, są
tak zwane kierownice. Jest to rodzaj ostróg umożliwiających skuteczne przemieszczanie rumowiska niesionego
przez rzekę poza wypłaconą część ujściową Wisły. Odpowiednia głębokość rzeki w tym miejscu jest niezbędnym
warunkiem pracy lodołamaczy od strony Zatoki Gdańskiej do koryta rzeki Wisły. Brak odpowiedniej głębokości w
odcinku ujściowym wyklucza prowadzenie akcji lodołamania na rzece Wiśle, co może stanowić katastrofalne
zagrożenie powodziowe dla obszaru Żuław i miasta Gdańska. Wariantowanie sposobu przebudowy kierownic
odbywa się obecnie z wykorzystaniem modelowania, w celu wypracowania kompromisu między ochroną przeciwpowodziową a ochroną przyrody.
Właściwa organizacja prac budowlanych może istotnie zredukować negatywne oddziaływania etapu budowy.
Powinna ona wyglądać w ten sposób, że nie powinno się rozpoczynać inwestycji w okresie, gdy ptaki odbywają
lęgi. Z kolei rozważenie ograniczenia długości wydłużanych kierownic (np. do 100-150 m) oraz etapowanie realizacji umożliwi z jednej strony poprawę drożności ujścia rzeki, z drugiej strony umożliwi budowanie przez rzekę
oraz prądy morskie nowych mielizn i wysp, a tym samym zachowanie ciągłości siedlisk przyrodniczych.
Podsumowując, na obecnym etapie nie stwierdzono znaczącego negatywnego oddziaływania na siedliska i integralność obszaru Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody zlokalizowanego w ujściu Wisły.
Uwaga 4.
„W rozdziale 8.5. „Wpływ na obszary Natura 2000”
a.
w odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolna Wisła" (PLH 220033) nie wspomniano
o płazach (np. kumaku nizinnym Bombina bombina) oraz siedliskach przyrodniczych, będących przedmiotem ochrony ww. obszaru
b.
w odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja w Ujściu Wisły” (PLH220044)
nie zamieszczono informacji o siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach ryb, będących przedmiotem
ochrony ww. obszaru
c.
w odniesieniu do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Drużno” (PLB280013) błędnie
wskazano powierzchnię obszaru (według SDF powierzchnia obszaru wynosi 5995,7 ha).”
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uwzględniono w tekście Prognozy o wskazane informacje – rozdz. 8.5.1, 8.5.2.
Ad. 4a
Na poziomie prognozy, dysponując ogólnymi informacjami o charakterze planowanych przedsięwzięć, nie stwierdzono znaczącego negatywnego oddziaływania na kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą oraz na siedliska
przyrodnicze będące przedmiotem ochrony obszaru PLH220033, takie jak starorzecza i naturalne zbiorniki eutroficzne, zalewane muliste brzegi rzek, ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, murawy kserotermiczne, ziołorośla nadrzeczne, niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie, grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne
oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe a także ciepłolubne dąbrowy.
Ze względu na konieczność rozpoznania terenu przed rozpoczęciem prac w Prognozie zalecono przeprowadzenie badań terenowych w rejonie planowanych prac, tj. inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk oraz ptaków odbywających lęgi, migrujących i zimujących w rejonie planowanych prac.
Ad. 4b
W obszarze PLH220044 „Ostoja w Ujściu Wisły” ochroną objęte są następujące siedliska: ujścia rzek (estuaria),
inicjalne stadia wydm białych, nadmorskie wydmy białe, nadmorskie wydmy szare, nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika, nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej, pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy oraz
SDF wymienia jeden gatunek ryby: ciosa.
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Ad 4c
Skorygowano powierzchnię obszaru PLB280013
Uwaga 5.
„Na str. 119 zamieszczono błędną informację, iż „drużnieńskie obszary sieci Natura 2000 powołane zostały jako
jeden obszar na mocy obu dyrektyw (ptasiej i siedliskowej) jako PLC280001 rozporządzeniem Ministra Środowiska w 2004”. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, ze zm.) wyznaczono jedynie obszar specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 „Jezioro Drużno” (PLB280013)”.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uwzględniono w uzupełnionym tekście Prognozy – rozdz. 8.5.2.
Uwaga 6.
„Nie przedstawiono analizy oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ostróg na Wiśle”.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uzupełniono w tekście Prognozy o dodatkowe informacje w streszczeniu oraz w rozdziałach 8.1.2, 8.4.3 i 8.5.1.
W Prognozie stwierdzono, że:
W zakresie wpływu na ichtiofaunę:
„Korzystne jest wykonywanie budowli z materaca faszynowego i narzutu kamiennego (ostrogi, tamy). Na
takim materiale rozwija się bogata flora glonów, niektóre rośliny naczyniowe i bogata fauna zwierząt bezkręgowych, stanowiących pokarm ryb (Mikulski i Tarwid 1951). …
Uzyskana poprzez budowę ostróg koncentracja nurtu i zwiększenie głębokości wody w korycie jest w okresie stanów średnich i niskich korzystna dla ryb, zwłaszcza migracji dwuśrodowiskowych gatunków ryb wędrownych.”
W zakresie wpływu na dynamikę procesów korytowych:
„Jedną z metod regulacji nurtu, mającą na celu zapobieganie erozji brzegów jest budowa ostróg. Są to prostopadłe do brzegu konstrukcje faszynadowo-kamienne ułożone prostopadle do obu brzegów. Ich funkcją jest zwiększenie przepustowości rzeki (i zwiększenie jej głębokości) i zmniejszenie ryzyka wylania w okresach wysokiej
wody. Służą one równocześnie sprawnemu przeprowadzeniu wód powodziowych i lodów. Ostrogi prowadzą do
odsunięcia nurtu od brzegu, przez co redukują możliwość wystąpienia erozji w punktach newralgicznych. Między
ostrogami odkłada się część rumowiska niesiony wraz z nurtem, co prowadzi do znacznego wypłacenia rzeki w
tym rejonie. Ostrogi w dolnym odcinku Wisły występują w kilometrze 892 do 931, jednak są prawie całkowicie
zniszczone (większość w 90 %). Kształtowanie się łach w dolinie Wisły w wyniku działania ostróg pokazuje fot. 3.
Jak widać z fot. 3 ostrogi przyczyniają się do zmian w dynamice przepływu jedynie na odcinku około kilkuset
metrów.
Ostrogi ulegają zniszczeniu w specyficzny sposób - najczęściej głowica ostrogi zostaje odłączona od brzegu,
a nurt rzeki przerzuca się na odcinek między głowicą a brzegiem (fot. 1 i 2), powodując silne zjawisko niszczenia
brzegu (fot. 4-6). Szacuje się, że ubytek brzegu sięga miejscami 10 metrów rocznie. Oznacza to, że niepodejmowanie odbudowy ostróg prowadzi w szybkim tempie do bezpośredniego zagrożenia stabilności wałów oraz uniemożliwia pracę lodołamaczy – kluczowego elementu czynnej ochrony przeciwpowodziowej przeciwdziałającej
najpoważniejszej formie zagrożenia – zatorów zimowych.
W I etapie „Programu Żuławskiego - 2030” do odbudowy wybrane zostały ostrogi, które osłaniają stopę wału
przeciwpowodziowego na odcinkach gdzie międzywale jest bardzo wąskie lub go nie ma wcale.
Do odbudowy/remontu ostróg, które powinny być prowadzone praktycznie po kilkadziesiąt sztuk rocznie, wykorzystuje się wiklinę (fot. 7), którą w tym celu sadzi się w międzywalu. Plantacje wikliny ograniczają konieczność
transportu tego materiału na plac budowy.
Ze względu na wieloletnie przerwy w remontach ostróg, na odcinku Dolnej Wisły doszło do zniszczenia większości ostróg, co w sposób istotny może zagrażać stabilności wałów przeciwpowodziowych i utrudniać lub uniemożliwiać poruszanie się lodołamaczy, co może skutkować powodzią zatorową w okresie wiosennego spływu lodów.”
W zakresie wpływu na obszary Natura 2000:
„Oddziaływania negatywne zależne będą od zastosowania technologii prowadzenia prac. W przypadku odbudowy
ostróg od strony lądowej z wybudowaniem tymczasowych dróg dojazdowych na obszarze międzywala, zniszczeniu ulegną siedliska przyrodnicze, w tym potencjalne miejsca lęgowe gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej – derkacza Crex crex, jarzębatki Sylvia nisoria oraz gąsiorka Lanius collurio. Częściowemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych mogą ulec także potencjalne miejsca żerowania ptaków wodnobłotnych, na mieliznach utworzonych poniżej ostróg. Z biegiem czasu mielizny te powinny być odtworzone przez
rzekę.
W przypadku odbudowy ostróg z wykonaniem całości prac z wody z zastosowaniem sprzętu pływającego zniszczenia będą wyraźnie mniejsze i dotyczyć będą jedynie samych ostróg i ich najbliższego otoczenia. Częściowe-
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mu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych mogą ulec potencjalne miejsca żerowania ptaków wodno-błotnych na
mieliznach utworzonych poniżej ostróg. Z biegiem czasu mielizny te powinny być odtworzone przez rzekę.”
Powyższe stwierdzenia zawarte w Prognozie uzupełniono w zakresie konieczności monitoringu:
Dla zadań polegających na odbudowie wałów rzeki Wisły oraz ostróg na Wiśle, zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w miejscach planowanych robót i zaplecza budowy (jeśli będzie zlokalizowane w obrębie obszaru chronionego) oraz monitoring ptaków lęgowych, zimujących i migrujących.
Uwaga 7.
„Na rys. 8 (str. 72) nieprecyzyjne oznaczono granice obszarów Natura 2000.”
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
W opinii autorów granice oznaczono precyzyjnie.
Uwaga 8.
„W podrozdziale 8.13.1 „Inne Projekty i Programy dotyczące obszaru Żuław” rozdziału dotyczącego oddziaływań
skumulowanych oprócz przytoczenia projektów ingerujących, w różnym stopniu, w teren Żuław, wskazana jest
analiza możliwych skumulowanych oddziaływań na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, realizowanych
lub planowanych do realizacji działań wynikających ze wskazanych planów lub programów. Szczególną uwagę
należy zwrócić na presję wywołaną rozwojem turystyki”.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uzupełniono rozszerzając o następujące zapisy – rozdz. 8.13.1.
Lokalizację zadań I etapu „Programu Żuławskiego – 2030” i Projektu „Pętli Żuławskiej” pokazano na rysunku 14.
Łączna pojemność planowanej bazy żeglarskiej w ramach „Pętli Żuławskiej” oceniona została na ponad 791 jednostek, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do stanu istniejącego (obecnie 341 jednostek; po rozbudowie dodatkowo 450 jednostek). Największy przyrost przewidywany jest w portach Zalewu Wiślanego, w tym we
Fromborku, o czym decyduje przewidywana intensyfikacja sportów wodnych i jachtingu. Na wzrost bazy żeglarskiej na całym obszarze istotny wpływ ma także budowa nowych obiektów na Martwej Wiśle oraz na Dolnej Wiśle
i Nogacie. Potencjalny wzrost presji na środowisko związany z prawdopodobnym zwiększeniem natężenia ruchu
turystycznego, w tym turystyki wodnej analizowany był na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Generalnie wzrost presji turystycznej, zakładający ekstensywne wykorzystanie dróg wodnych, nie powinien
negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, a działania planowane do realizacji, w większości zlokalizowane są poza obszarami chronionymi. Dla działań zlokalizowanych w obrębie obszarów chronionych zalecono
w Prognozie wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
w zakresie wpływu na obszary Natura 2000.
Dodano również tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć wchodzących w skład Projektu „Pętli Żuławskiej”.
Projekt p.t. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej”, dotyczący odprowadzania wód opadowych z terenu Gdańska, wpływa uzupełniająco na działania zaplanowane w ramach „Programu Żuławskiego – 2030” ponieważ część z nich
dotyczy działań w dzielnicach Gdańska, położonych na terenach wysoczyznowych, z których wody odprowadzane są do cieków Żuławskich (przede wszystkim do Kanału Raduni). Projekt ten można potraktować, zatem jako
działanie uzupełniające. Obecnie nie jest możliwe przeanalizowanie oddziaływań skumulowanych, ze względu na
brak danych o planowanych działaniach. Podkreślić należy natomiast, że skumulowane oddziaływania będą miały
pozytywny wpływ na ochronę przeciwpowodziową Żuław. Obszar objęty Projektem położony jest poza obszarami
Natura 2000.
Uwaga 9.
„W nawiązaniu do zamieszczonego na str. 152 zwrotu: „nadrzędny interes społeczny” pragnę poinformować,
iż zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody powinno używać się określenia „nadrzędny interes publiczny”.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Skorygowano w uzupełnionej wersji Prognozy – rozdz. 9.2.
Uwaga 10.
„Należy doprecyzować metody analizy skutków realizacji projektu Programu. Mając na uwadze rodzaj zaplanowanych działań w odniesieniu do charakteru przyrodniczego przedmiotowego obszaru należy zaproponować
właściwy monitoring fauny i siedlisk”.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uzupełniono w Prognozie o następujące wskaźniki i zalecenia monitoringu – rozdz. 12.1 i 12.2.
Dodatkowo proponuje się uwzględnienie następujących wskaźników wpływu realizacji „Programu Żuławskiego –
2030” na środowisko:
stan morfologiczny koryt rzecznych - długość odcinków rzek w poszczególnych klasach,
liczba gatunków i siedlisk objętych monitoringiem przyrodniczym na obszarze Żuław,
liczba mieszkańców, w tym pracowników administracji, przeszkolonych w zakresie problematyki zagrożenia powodziowego i metod przeciwdziałania powodziom oraz ograniczania ich skutków,
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liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego uwzględniająca nowe punkty
pomiarowe lub punkty w których nastąpiło zwiększenie zakresu prowadzonych pomiarów lub założono
liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego w których nastąpiła wymiana
i/lub modernizacja urządzeń pomiarowych.
Niektóre zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, planowane do realizacji do roku 2015 zlokalizowane są
w obrębie obszarów chronionych, w tym dwóch rezerwatów i 6 obszarów Natura 2000. Z tego względu zaleca się
przeprowadzenie badań monitoringowych fauny i siedlisk, aby umożliwić właściwą ocenę oddziaływania wybranych zadań na przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000.
Dla zadania polegającego na przebudowie ujścia Wisły winno się przeprowadzić badania monitoringowe obejmujące okres lęgowy i zimowy także migracje wiosenne i jesienne oraz inwentaryzację przyrodniczą siedlisk, które
umożliwią ocenę na etapie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wykonać. Jest to zbieżne ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku uzgadniającym zakres raportu (postanowienie
z dnia 24 września 2009 roku znak: RDOŚ-22-WOO.6670/23-3/09/KP/AT). Zaleca się również przeprowadzenie
analizy przekształcenia koryta rzeki (m.in. zanik piaszczystych łach w wyniku zmiany nurtu, miejsc cennych dla
ptaków i fok).
Dla zadań polegających na odbudowie wałów rzeki Wisły oraz ostróg na Wiśle, zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w miejscach planowanych robót i zaplecza budowy (jeśli będzie zlokalizowane w obrębie obszaru chronionego) oraz monitoring ptaków lęgowych, zimujących i migrujących.
Dla zadań zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000 i rezerwatu Jeziora Drużono nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu fauny i/lub siedlisk, ponieważ jest to obszar posiadający wieloletnią dokumentację przyrodniczą.
Uwaga 11.
„Nie wskazano rozwiązań alternatywnych co stanowi naruszenie wymogów art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku… transponującej Dyrektywę 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Pragnę zauważyć, iż propozycje rozwiązań opcjonalnych mogą dotyczyć zarówno kwestii technicznych, przestrzennych czy ram czasowych realizacji programu. Jeżeli organ opracowujący projekt dokumentu uzna, że nie jest możliwe przedstawienie rozwiązań alternatywnych, powinien on
zgodnie z dyspozycją zawartą w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku… wyjaśnić brak możliwości
określenia takich rozwiązań, w tym wskazać napotkane trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy”.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w „Programie Żuławskim 2030” w rozdz. 3.2 oraz w Prognozie
w rozdz. 3.2, 9, 11 i 13.
Kształt „Programu Żuławskiego – 2030” jest efektem wieloletniego procesu diagnozowania i programowania poprawy bezpieczeństwa powodziowego, opartego na ekspertyzach i opracowaniach, przygotowywanych w ciągu
minionej dekady.
Pierwszy poziom rozważań alternatywnych dotyczył celu głównego Programu.
Po analizie można przyjąć, że dla określonego celu głównego nie ma racjonalnych alternatyw, ze względu na
charakter obszaru Żuław Wiślanych, wyjątkowego na terenie Polski, zarówno ze względu na warunki naturalne,
jak i prowadzoną tu od kilkuset lat działalność człowieka. Warunki te stanowią unikatowy system przyrodniczotechniczny, którego funkcjonowanie zależne jest od utrzymywanej przez ludzi infrastruktury przeciwpowodziowej,
chroniącej przed zalaniem teren depresyjny lub położony na wysokościach bliskich poziomowi wody w Wiśle
i morzu. Historia konstruowania infrastruktury przeciwpowodziowej na Żuławach, w formie polderów przeciwpowodziowych z siecią: obwałowań, kanałów, rowów, wałów oraz pompowni, sięga działań prowadzonych od połowy XIII wieku przez Zakon Krzyżacki, a do jej rozwoju technicznego przyczynili się zasiedlający te tereny od połowy XVI wieku osadnicy olenderscy. Najwyższy poziom techniczny infrastruktura przeciwpowodziowa uzyskała
w XIX oraz XX wieku.
Cel i cele szczegółowe Programu oraz przypisane im działania wynikają z wieloletniego analizowania zjawisk
powodziowych występujących na terenie Żuław, zmian w sposobie zagospodarowania zlewni oraz stanu istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, których wyrazem było opracowanie szeregu programów i koncepcji, które
nie zostały jednak zrealizowane ze względów finansowych.
Należy również podkreślić, że cel główny Programu jest w pełni zgodny z celem dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania
nim (Dyrektywa Powodziowa). Celem Dyrektywy Powodziowej, która stanowi uzupełnienie przepisów Ramowej
Dyrektywy Wodnej w zakresie obejmującym problematykę powodzi, jest ograniczanie ryzyka powodziowego
i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej, a także stworzenie mechanizmów umożliwiających właściwe zarządzanie ryzykiem, jakie może powodować powódź dla zdrowia ludzi, środowiska, działalności
gospodarczej i dziedzictwa kulturowego. Ponadto, dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania szeregu dokumentów: wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map
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ryzyka powodziowego i – opracowanych na podstawie powyższych – planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Natomiast podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarowanie wodami w Polsce jest ustawa z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi. Ustawa określa, między innymi, kompetencje i obowiązki organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami. Jednocześnie ustawa wskazuje, że ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów
administracji rządowej i samorządowej.
W związku z powyższym cel główny Programu został sformułowany prawidłowo, jest w pełni uzasadniony i konieczny do realizacji. Innymi słowy, dla celu głównego Programu, jakim jest „Zwiększenie skuteczności ochrony
przeciwpowodziowej stymulującej wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław”, niemożliwe było określenie alternatywy. Nie można bowiem rozpatrywać alternatywnej realizacji celu i zasięgu geograficznego Programu, z uwagi na to, że ochrona przeciwpowodziowa dotyczy obszaru istniejącego, przekształconego i zamieszkiwanego przez człowieka od kilkuset lat a zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej tego terenu jest ustawowym zadaniem administracji publicznej.
Drugi poziom rozważań alternatywnych dotyczył metod realizacji ww. celu. Analizę rozważanych wariantów
przedstawiono poniżej.
Fundamentem „Programu Żuławskiego - 2030” są opracowane na przełomie XX i XXI wieku kompleksowe programy (oddzielnie opracowane dla Żuław Gdańskich i Wiślanych i oddzielnie dla Żuław Elbląskich) wychodzące
od analizy stanu istniejącego zagrożeń powodziowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz uwzględniające
charakterystykę i użytkowanie doliny i delty Wisły:
„Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły (Żuławy Gdańskie
i Żuławy Wielkie) od ujścia do km rzeki 845+000”, opracowane pod kierownictwem merytorycznym dr
inż. Kazimierza Cebulaka, Arcadis Wrocław 1999r.
„Kompleksowy regionalny Program ochrony przeciwpowodziowej Żuław Elbląskich i nizinno-depresyjnej
części Elbląga” pod kierownictwem dr inż. Tadeusza Lizińskiego, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
w Falentach, Elbląg 2001.
Przytoczne wyżej programy identyfikowały konieczne do wykonania prace, dostosowane do zróżnicowanej specyfiki zagrożeń przeciwpowodziowych Żuław, identyfikowały między innymi pola niewiedzy i konieczne badania,
uwzględniały również zarządzanie ryzykiem powodziowym i działania „miękkie” (m. in. konieczność angażowania
społeczeństwa). Programy te, nie zostały jednak zrealizowane, ze względu na brak środków finansowych.
Kolejnym ważnym etapem przybliżającym do ostatecznego kształtu „Programu Żuławskiego - 2030” był program
dwóch samorządów: Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego – „Program dla Żuław” (luty 2005r.),
służący realizacji celów Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013, który został oparty na wcześniejszych opracowaniach i dokumentach. Program odnosił się do najważniejszych sfer funkcjonowania Żuław: społecznej, gospodarczej i przyrodniczej, zależnych, jak nigdzie indziej w kraju, od skutecznej osłony przeciwpowodziowej. Program, mimo zaangażowania samorządów wojewódzkich i kompleksowego charakteru nie został zrealizowany
również ze względu na brak środków finansowych.
Ze względu na ciągle narastające zagrożenie powodziowe na Żuławach i konieczność pilnej realizacji zadań
usprawniających funkcjonowanie istniejącego systemu, uwzględniających konkluzje przytoczonych programów,
powstała, w 2008 roku Koncepcja Programowo-Przestrzenna, „Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław” opracowana przez konsorcjum firm: MGGP S.A., DHI Polska Sp. z o.o., DHI A.S. oraz INWEKO CONSULT. Głównym założeniem Koncepcji było określenie zakresu niezbędnych działań inwestycyjnych
koniecznych do zabezpieczenia przed zagrożeniami powodziowymi terytorium Żuław Wiślanych.
Zakres opracowania obejmował:
Analizę aktualnych zagrożeń powodziowych,
Analizę istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
Koncepcję docelowego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
Określenie zakresu niezbędnych zadań inwestycyjnych wraz z określeniem priorytetów w tym zakresie,
Określenie skutków zaniechania działań inwestycyjnych,
Wskazanie zakresu zadań inwestycyjnych, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Spójności na lata 2007-2013,
Wskazanie potencjalnych źródeł dofinansowania pozostałych zadań inwestycyjnych.
Ponieważ w Koncepcji analizowano ponad 200 zadań konieczne było określenie metodyk i kryteriów oceny poszczególnych zadań. Wykorzystano metodykę opartą na ocenie zadań pod kątem wybranych kryteriów oraz kalkulacji oceny ogólnej. Na podstawie analizy grup priorytetowych dokonano selekcji zadań, które można będzie
objąć wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.
Wszystkie zadania objęte Koncepcją zostały ocenione pod kątem dziewięciu kryteriów natury technicznej jak
i prawno-inwestycyjnej: zasięg oddziaływania, zaludnienie na terenach zagrożonych, prawdopodobieństwo powo-
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dzi, lokalizacja względem Żuław, efektywność, przygotowanie inwestycji, wykup gruntu, zgodność z celami PO
„Infrastruktura i Środowisko” oraz zagrożenia środowiskowe.
Wytypowane zadania poddano weryfikacji w Koreferacie do Koncepcji Programowo-Przestrzennej wykonanej
przez firmę Proeko CDM Sp. z o.o. Autorzy koreferatu zarekomendowali odmienną drogę selekcji zadań. Dla
potrzeb analizy poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w Koncepcji przyjęto następujące założenia:
Zakresem planowanego przedsięwzięcia objęto wyłącznie zadania, które znajdują się na terenie Żuław
Wiślanych, subregionu Dolnej Wisły, ograniczonego warstwicą 10 m npm, bez względu na to czy pełnią
funkcje rolnicze czy też stanowią część obszarów miejskich,
Bezwzględny priorytet przyznano wałom przeciwpowodziowym, które są podstawowym elementem biernej ochrony przeciwpowodziowej,
W ramach czynnej ochrony przeciwpowodziowej najważniejsze przedsięwzięcie stanowi lodołamanie na
Wiśle. Z uwagi jednak na brak strategicznych wytycznych dotyczących świadczenia usługi lodołamania
w skali kraju (utrzymywanie lodołamaczy wraz z załogami przez RZGW – wykonywanie usługi siłami
własnymi, czy też zlecenie usługi na zewnątrz) nie zakwalifikowano tego zadania do realizacji w ramach
obecnej perspektywy finansowej,
W ramach dostępnych środków technicznych bardzo ważną rolę na Żuławach sprawują stacje pomp.
Pełnią one rolę podwójną: regulacji stosunków wodnych w glebie dla potrzeb rolnictwa oraz ochrony
przeciwpowodziowej polderu. Stanowią one najważniejszy element ochrony przeciwpowodziowej wewnątrz polderu,
Stan kanałów polderowych jest ważny, ale przy sprawnie działających pompowniach ma on znaczenie
drugorzędne,
Podstawowym przeznaczeniem ostróg na Wiśle jest koncentracja nurtu dla potrzeb żeglugi. Tym niemniej część z nich pełni podwójną rolę stanowiąc równocześnie ochronę stopy wału. W związku z powyższym wybrane ostrogi winny zostać odbudowane w ramach środków finansowych projektu Kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wiślanych.
Ostateczny kształt Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030” ustalono
więc w wyniku wieloetapowego wariantowania. Wariantowo rozważano zarówno katalog wskazanych wcześniej
działań, które winne być zawarte w Programie, jak również cele szczegółowe oraz ich hierarchię. Analizowano
dwa podstawowe warianty:
Wariant „zidentyfikowanych potrzeb”
Wariant ten uwzględnia listę ponad 200 zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed powodzią. Poszczególni
administratorzy cieków i urządzeń wodnych, na obszarze objętym Programem, dokonali identyfikacji przeciwpowodziowych zadań ochronnych w aspekcie oceny stanu technicznego istniejących urządzeń, analizy zdarzeń
powodziowych z przeszłości oraz potrzeb inwestycyjnych wykazanych we wcześniejszych opracowaniach.
W oparciu o przyjęte kryteria i wskaźniki Koncepcja Programowo – Przestrzenna opracowana w 2008 roku wskazała hierarchię i warunki realizacji zadań inwestycyjnych dla obszaru Żuław Wiślanych. Do ustalania hierarchii
zadań wykorzystano analizę wielokryterialną, która wskazała ich stopień ważności w realizacji koniecznych do
wykonania zadań inwestycyjnych w ochronie przeciwpowodziowej tego obszaru. Dokonano także oszacowania
wartości realizacji poszczególnych zadań, co pozwoliło na wstępne określenie kosztów realizacji „Programu Żuławskiego – 2030” w układzie głównych obszarów problemowych. Wariant ten przewidywał realizację Programu
tylko w układzie tych zgłoszonych zadań, co w dłuższej perspektywie nie gwarantowało osiągnięcia w 2030 roku
kompleksowej ochrony przed powodzią tego obszaru, ze względu na to, że w przedstawionym katalogu zadań nie
były ujęte wszystkie obiekty służące ochronie przeciwpowodziowej, a następująca w tak długim okresie czasu ich
dekapitalizacja musi mieć wpływ na stopień bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
W przypadku przyjęcia takiego wariantu Programu, w perspektywie jego realizacji do roku 2030, nie byłoby możliwe uwzględnienie zachodzących w czasie zmian, które miałyby zdecydowany wpływ na ochronę przeciwpowodziową.
Wariant „ekspercki”
Wariant wypracowany przez Zespół Konsultantów składający się z przedstawicieli administratorów cieków
i urządzeń wodnych, z obszaru objętego Programem, oraz ekspertów w dziedzinie gospodarki wodnej, planowania przestrzennego i ochrony przyrody. W wariancie tym w oparciu o stosowane obecnie narzędzia, w tym analizę
czynników sprzyjających (szanse) i ograniczających (zagrożenia) ochronę przeciwpowodziową Żuław, opracowaną z udziałem społecznym specjalistów, określono cel główny i cele szczegółowe Programu. Zidentyfikowane
zostały również obszary problemowe. Równolegle z opracowanym Programem prowadzone są prace legislacyjne, które wdrożą realizację postanowień Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa), do polskich przepisów prawnych.
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Docelowym efektem wprowadzenia tej dyrektywy będą plany zarządzania ryzykiem powodzi w zlewniach. Dotychczas urządzenia przeciwpowodziowe projektowane były na wodę stuletnią, bez względu na rodzaj i stopień
potrzebnej ochrony. Tymczasem definiowanie celów ochrony powinno wiązać się z zagospodarowaniem terenu,
który ma podlegać ochronie.
Obszar Żuław Wiślanych ze względu na swoją specyfikę wymaga prac badawczych w zakresie modelowania
i prognozowania zdarzeń powodziowych, tak aby móc dokonać racjonalnego wyboru działań inwestycyjnych jak
i działań nie inwestycyjnych, a skutkujących podniesieniem stopnia osłony przeciwpowodziowej. Zaproponowane
w Programie alternatywy dotyczą odmiennej filozofii podejścia do ochrony przeciwpowodziowej w kierunku działań „miękkich”, które znacznie mniej przekształcają środowisko (w tym działań renaturalizacyjnych) oraz szerszego angażowania społeczności lokalnych w ochronę przed powodzią, sposobu zagospodarowania zlewni cieków
spływających z otaczających Żuławy terenów wysoczyznowych.
W tej sytuacji, w wyniku szeregu dyskusji i opinii, w tym stanowiska ekspertów Jaspers do opracowanej Koncepcji
Programowo – Przestrzennej oraz określonego horyzontu czasowego wdrożenia Dyrektywy Powodziowej, beneficjenci zdecydowali o przygotowaniu dokumentu o cechach programu z okresem realizacji do 2030 roku. Ostatecznie biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Zespół Konsultacyjny zaaprobował następującą formułę
opracowania Programu:
W Programie, którego okres realizacji zakłada się do 2030 roku, ustanowiono I Etap jego realizacji do 2015
roku, dla którego określone zostały zadania. Wszystkie zadania inwestycyjne, realizowane w ramach
I etapu, dotyczą odtworzenia bądź modernizacji obiektów istniejących, realizacja których nie budziła wątpliwości, a efektywność wydatkowanych środków odniesie największy skutek. Wyboru zadań – 43 zadania
podstawowe i 5 zadań rezerwowych, które uznane zostały za priorytetowe i dające znaczący efekt poprawy
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, dokonano w oparciu o Koreferat do Koncepcji ProgramowoPrzestrzennej przedsięwzięcia „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław”. Zaproponowano
kolejność realizacji wytypowanych do 2015 roku działań. Wykorzystano w tym celu podział na różne stopnie
zagrożeń powodziowych, przyporządkowując poszczególne zadania do różnych poziomów zagrożeń: I poziom – zagrożenie od Wisły o skali regionalnej, II poziom – zagrożenie o skali sub-regionalnej, III poziom –
zagrożenie o skali regionalnej.
-

Dla pozostałych etapów do 2030 wyznaczono działania (obszary problemowe), których uszczegółowienie
poparte będzie badaniami modelowymi, analizą zdarzeń hydrologicznych, częstotliwości ich występowania
na obszarze wymagającym ochrony przeciwpowodziowej, z uwzględnieniem zagospodarowania przestrzennego i zróżnicowanego poziomu ochrony. Wyniki tych prac wskażą kierunki jakie należy przyjąć, aby zapewnić skuteczną ochronę przeciwpowodziową, z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego na obszarze objętym Programem.

Porównując oba warianty Programu, wariant „ekspercki” charakteryzuje się podejściem, które harmonizuje
z wymaganiami Dyrektywy Powodziowej, dając również możliwość realizacji I Etapu Programu do 2015 roku
polegającego na poprawie stanu istniejącego priorytetowych obiektów ochrony przeciwpowodziowej oraz stworzeniu systemu monitoringu zagrożeń powodziowych na Żuławach.
Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko poddany został projekt Programu przedstawiający tzw. wariant
„ekspercki”. W wyniku analizy i wniosków przedstawionych w Prognozie, w „Programie Żuławskim – 2030”, zmieniono hierarchię celów szczegółowych, zgodnie z Dyrektywą Powodziową, eksponującą działania nietechniczne,
w tym działania rewitalizacyjne oraz zaangażowanie lokalnej społeczności.
Podsumowując część dotyczącą rozważań alternatywnych wyboru zadań planowych do wykonania w ramach
I Etapu Programu (do 2015 roku), został on dokonany w wyniku wieloletnich rozważań przeprowadzonych
w różnego rodzaju dokumentach strategicznych, opiniach, ekspertyzach, Koncepcji Programowo – Przestrzennej,
Koreferacie oceniającym Koncepcję oraz stanowiska Zespołu Konsultantów.
Natomiast wybór zadań do kolejnych etapów realizacji Programu (lata 2015 – 2030) będzie rezultatem wykonania
I etapu Programu, wniosków z realizacji zadania pn. system monitoringu ryzyka powodziowego oraz planu zarządzania ryzykiem powodziowym, jako docelowego elementu wdrażania Dyrektywy Powodziowej na obszarze Żuław. Przygotowane zostaną scenariusze zagrożeń powodziowych, które będą pomocne w wyborze alternatywnych wariantów ochrony przeciwpowodziowej problemowych obszarów Żuław, w tym zadań do realizacji. Ważnym elementem kolejnych etapów wdrażania Dyrektywy będą konsultacje społeczne, w których poddawane zostaną ocenie społecznej proponowane warianty rozwiązań.
Kolejny poziom rozważanych wariantów alternatywnych dotyczył sposobu realizacji poszczególnych
zadań. W przypadku zdecydowanej większości zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych planowanych do realizacji w Etapie I Programu i kolejnych, nie występują żadne racjonalne alternatywy lokalizacyjne. Polegają one
bowiem na odtwarzaniu lub rekonstrukcji istniejących obiektów oraz ich dostosowaniu do zmiennych warunków
hydrologicznych, co w przypadku szczególnego obszaru Żuław, sztucznie utrzymywanego, jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa na tym obszarze.
Oceny oddziaływania na środowisko stanowią długofalowy, wieloetapowy proces dochodzenia do wyważonych
rozstrzygnięć z punktu widzenia założonych celów oraz minimalizacji skutków środowiskowych. Strategiczna
ocena oddziaływania na środowisko stanowi pierwszy etap, mający przede wszystkim na celu ocenę przyjętych
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celów oraz zidentyfikowanie oddziaływań, które nie mogą być minimalizowane na etapie decyzji środowiskowej
poszczególnych zadań inwestycyjnych i ocenianej na tym etapie potrzeby wykonania raportu o oddziaływaniu
planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Na tym etapie dla każdego zadania inwestycyjnego będą rozważane alternatywne rozwiązania lokalizacyjne (dotyczyć to będzie przede wszystkim nowo planowanych zadań),
technologiczne, harmonogramu i organizacji prac itp. Jest to podejście zgodne z postanowieniami dyrektywy
o ocenach strategicznych, która zaleca unikania powielania działań podlegających ocenie, które mogłyby być
lepiej realizowane na niższym poziomie. Tym bardziej, że chociaż w I Etapie wskazane zostały zadania, to jednak
dla części z nich nieznane są jeszcze wszystkie warianty rozwiązań, z powodu trwających dla nich prac koncepcyjnych i projektowych. Natomiast zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, dla kolejnych etapów wskazano
katalog działań, nieznane są więc jeszcze konkretne zadania. Zaproponowano natomiast sposób wyłonienia tych
zadań, więc na tym etapie trudno jest mówić o alternatywnych rozwiązaniach dotyczących sposobu realizacji.
Jeżeli jednak na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko stwierdzone zostanie ryzyko kolizji
(co nie przesądza o możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania) z cennymi przyrodniczo siedliskami,
będą rozważane wszystkie alternatywy dotyczące zmian lokalizacyjnych, organizacji i harmonogramu robót, metod ochrony przeciwpowodziowej. Realizacja zadań będzie możliwa tylko wtedy, kiedy nie będzie żadnej innej
racjonalnej alternatywy oraz zachodzą przesłanki nadrzędnego interesu publicznego. Zaproponowane zostaną
również działania kompensacyjne, gdyby w ciągu dalszych rozważań okazało się, że realizacja danego zadania
może spowodować znaczące negatywne oddziaływania na obszar Natura 2000.
Wykonano więc analizę zadań I Etapu planowanego do realizacji do 2015 roku pod względem wymagań oceny
oddziaływania na środowisko. Dokonano kwalifikacji poszczególnych zadań (screening) bazując na Aneksie I i II
Dyrektywy OOŚ. Do prawidłowej interpretacji zapisów dyrektywy OOS wykorzystano wyjaśnienia zawarte w W ytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (maj 2009) dotyczące między innymi kwalifikacji przedsięwzięć
dotyczących regulacji rzek i przebudowy urządzeń przeciwpowodziowych. W świetle Aneksu II Dyrektywy OOŚ,
oceny oddziaływania na środowisko mogą wymagać wszelkie zmiany bądź rozbudowy już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji przedsięwzięć wymienionych w Aneksie I lub II mogących znacząco
niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Podobna kwalifikacja będzie dokonywana dla zadań planowanych do
realizacji w kolejnych etapach realizacji Programu.
Podsumowując punkt dotyczący uzasadnienia wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwiązań alternatywnych, można stwierdzić, że dokonano analizy na kilku poziomach przedmiotowego Programu. Wyniki analizy prowadzą do wniosku, że na tym etapie jego przygotowania, zidentyfikowano i przeanalizowano w kontekście wymogów ochrony środowiska, wszystkie alternatywne działania, mogące skutecznie służyć
realizacji celów założonych w Programie.
Wpływ realizacji „Programu Żuławskiego – 2030” na zmniejszenie ryzyka powodzi oraz ograniczenie ewentualnych strat jest jednoznacznie korzystny ze względu na poprawę bezpieczeństwa powszechnego, poprawę ochrony życia i zdrowia ludzi, ich mienia, potencjału gospodarczego, zasobów kulturowych oraz środowiska przyrodniczego w tym obszarów Natura 2000. Brak realizacji Programu stopniowo zwiększa ryzyko związane ze skutkami
katastrofalnej powodzi, która przy niesprzyjających warunkach hydrologiczno-meteorologicznych mogłaby mieć
regionalny zasięg, zagrażając dziesiątkom, a nawet setkom tysięcy osób, skutkując szkodami w środowisku
o charakterze katastrofy ekologicznej oraz ogromnymi stratami materialnymi, gospodarczymi i społecznokulturowymi. Realizacja I etapu Programu w już znaczący sposób ogranicza ryzyko związane z katastrofalną
powodzią na Żuławach.
W Prognozie dodano rozdział 11. dotyczący napotkanych trudności w prognozowaniu, w którym zamieszczono
informacje rozproszone wcześniej w innych jej rozdziałach:
Problem oceny maksymalnych rzędnych zwierciadła wody miarodajnych dla projektowania urządzeń
ochrony przeciwpowodziowej
Powodzie są zdarzeniami losowymi i projektując dowolną inwestycję musimy ustalić dopuszczalne ryzyko jej
zawodności. Uzyskanie 100% niezawodności jest niemożliwe ze względu na wielką niepewność oszacowań rozkładów prawdopodobieństwa przepływów i stanów powodziowych oraz ogromne koszty. W praktyce godzimy się
na pewne ryzyko i projektujemy zakładając pewne niewielkie prawdopodobieństwo zawodności. Żeby uniknąć
subiektywizmu takich założeń ustalano obowiązujące normy. Aktualnie w Polsce obowiązuje rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz.578 i 579).
W przypadku Żuław, gdy zagrożenia powodziowe są wywołane przez najwyższe stany wody (niezwiązane tylko
z najwyższymi przepływami, lecz również z innymi czynnikami) cytowane rozporządzenie wprowadza pojęcie
„najwyższego obliczeniowego stanu wody Hm”, zdefiniowanego w § 43:
„§ 43. Najwyższy obliczeniowy stan wody, zwany dale „Hm” wyznacza się, jako najwyższy ze stanów obserwowanych lub na podstawie analizy przyczyn powstawania wyjątkowych stanów wody, takich jak zatory lodowe, cofki
wiatrowe”.
W § 49 cytowanego rozporządzenia zdefiniowano „bezpieczne wzniesienie budowli hydrotechnicznych ponad
poziom wód i przepuszczanie wód”:
„§ 49. 1. Korony budowli piętrzących, spody konstrukcji mostowych, kładek, belek poddźwigowych i innych konstrukcji rozpiętych nad wodą oraz powierzchnie niezalewane) i górne krawędzie elementów uszczelniających
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wznosi się ponad charakterystyczne poziomy wody na bezpieczną wysokość zwaną dalej „bezpiecznym wzniesieniem budowli”.
Paragraf 49 dotyczy budowli hydrotechnicznych, ale oczywistą intencją ustawodawcy (wynikającą z wprowadzenia pojęcia „powierzchni niezalewanych”) jest określenie rzędnej bezpiecznej w tym sensie, że prawdopodobieństwo jej przekroczenia jest znikomo małe. Odpowiedź na pytanie, jakie to prawdopodobieństwo można uzyskać
poprzez interpretację rozporządzenia. W przypadku rzek swobodnie płynących, gdy maksymalne rzędne są wywołane tylko maksymalnymi przepływami ustawodawca zaleca (§ 49.p. 3. ust. 2) aby była to rzędna odpowiadająca „przejściu przepływu kontrolnego Qk”.
Prawdopodobieństwo przekroczenia przepływu kontrolnego Qk zależy od klasy budowli chroniącej przed powodzią (w naszym przypadku wału). W objaśnieniach do załącznika 2 cytowanego rozporządzenia napisano:
10) Budowle hydrotechniczne wymienione w lp. 3 (chodzi o budowle ochrony przeciwpowodziowej, przypis autora) nie mogą być zaliczane do klasy niższej niż I, jeśli ich zniszczenie może mieć katastrofalne skutki dla aglomeracji i zabytków oraz zakładów przemysłowych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki...
Wały chroniące Żuławy od wylewów Wisły, Kanału Raduni, Motławy oraz rzeki Elbląg i jej dopływów muszą być
zaliczone do obiektów klasy I.
Powyższy wywód prowadzi do wniosku, że „bezpiecznym wzniesieniem budowli” powinien być poziom zwierciadła wody „Hm” o prawdopodobieństwie przekroczenia 0,001% „woda tysiącletnia”. Istnieje tu wyraźna sprzeczność z pierwszym zaleceniem zawartym w „§ 43. Najwyższy obliczeniowy stan wody, zwany dale „H m” wyznacza
się jako najwyższy ze stanów obserwowanych lub na podstawie analizy przyczyn powstawania wyjątkowych
stanów wody, takich jak zatory lodowe, cofki wiatrowe”, bowiem najwyższy zaobserwowany stan nie może
być utożsamiany z wodą tysiącletnią. Pozostaje więc możliwość wyznaczenia tego stanu poprzez „analizy
przyczyn powstawania wyjątkowych stanów wody, takich jak zatory lodowe, cofki wiatrowe”.
Przyczyny powstawania wyjątkowo wysokich stanów wody w obszarze Żuław są różne. Górne odcinki cieków
przepływających przez Żuławy (o charakterze górskim), takie jak: część rzek płynących z Wysoczyzny Elbląskiej,
rzeka Elbląg poza zasięgiem cofki od Zalewu Wiślanego, rzeka Radunia i jej Kanał oraz rzeka Liwa to cieki, na
których zastosować można standardową metodę oceny miarodajnych rzędnych zwierciadła wody ponieważ głównym czynnikiem kształtującym te rzędne są przepływy. W Zatoce Gdańskiej oraz Zalewie Wiślanym czynnikiem
powodującym wezbrania są wiatry sztormowe (na Zalewie również poprzez wlew spiętrzonych wiatrem wód morskich poprzez Cieśninę Pilawską). Wieloletnie serie obserwacyjne z mareografów w Zatoce Gdańskiej i Zalewie
Wiślanym pozwalają zastosować tu metody analizy statystycznej. Natomiast na akwenach tworzących główne
zagrożenie dla Żuław tj. Wiśle, rzece Elbląg i Jeziorze Druzno sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Ujściowy odcinek Wisły
Ujściowy odcinek Wisły definiujemy dla potrzeb niniejszego opracowania, jako odcinek od początku doliny Kwidzyńskiej do zatoki Gdańskiej. Na odcinku tym najwyższe rzędne zwierciadła wody kształtują:
wezbrania (opadowe, roztopowe i mieszane) Wisły,
spiętrzenia wiatrowe wód Wisły (osiągają kilkadziesiąt centymetrów przy sinych północnych wiatrach),
spiętrzenia sztormowe Zatoki Gdańskiej,
zatory lodowe i zatory śryżowe zarówno w Wiśle jak i w jej ujściu.
Mamy więc do czynienia z pięcioma, często wzajemnie skorelowanymi czynnikami, co czyni analizę statystyczną
zadaniem niewykonalnym. Warto podkreślić, że najgroźniejsza historyczna powódź na Żuławach Gdańskich
w roku 1829 była spowodowana przerwaniem lewego wału poniżej Tczewa podczas wzbrania roztopowego połączonego z zatorem lodowym.”
Wezbrania rzeki Elbląg i jeziora Druzno
Wahania stanu wody w rzece Elbląg i Jeziorze Drużno kształtują przede wszystkim wahania zwierciadła wody
w Zalewie Wiślanym oraz dopływ wody rzekami uchodzącymi do jeziora. Podczas wysokiego stanu Zalewu obserwuje się prąd powrotny i wówczas wody Zalewu napływają do jeziora. Powoduje to znaczne podniesienie
stanu wody w jeziorze (wahania przekraczają wówczas 1 m, stwarzając zagrożenie powodziowe). Napływowi wód
z Zalewu towarzyszy znaczny wzrost zasolenia wód rzeki i jeziora. Z drugiej strony mała przepuszczalność utworów powierzchniowych oraz znaczne nachylenie terenu na północnym wschodzie i południu zlewni, powodują
gwałtowny spływ zarówno wód opadowych jak i roztopowych. Przepływ odwrotny, z Zalewu Wiślanego do Jeziora
Druzno, pojawia się zarówno w okresie letnim, kiedy to stan w jeziorze jest stosunkowo niski, w wyniku parowania
oraz przesiąkania wody do obszarów depresyjnych, jak i podczas jesienno-zimowych sztormów morskich. Najwięcej wody napływa do jeziora w październiku i w czerwcu, najmniej, w marcu i kwietniu. Przewagę napływu
w okresie letnim tłumaczy się dłuższym czasem trwania napływów, napływy zimowe charakteryzują się z kolei
większą gwałtownością, co wynika z oddziaływania sztormów morskich.
Wiosną na wahania stanu wody jeziora mają z kolei wyraźniejszy wpływ dopływy wód roztopowych ze zlewni.
Wtedy występują największe (ponad 20-centymetrowe) różnice stanów wody pomiędzy Jeziorem Druzno i Zalewem Wiślanym. Najmniejsze, kilkucentymetrowe różnice występują latem. Najwyższy odpływ z jeziora obserwowany jest zazwyczaj w kwietniu, najniższy w czerwcu i lipcu. Wiosna charakteryzuje się również większą amplitudą zmian stanu wody w jeziorze. W okresie obserwacji powojennych najwyższe amplitudy stanu wody w Jeziorze
Druzno (przekrój wodowskazowy Żukowo) i na rzece Elbląg (przekrój wodowskazowy Elbląg) wyniosły, odpowiednio, 160 i 244 cm.
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Zgodnie z informacjami podanymi wyżej teren otaczający rzekę Elbląg i Jezioro Drużno może być zagrożony:
Wezbraniem Zalewu Wiślanego wywołanym przez wiatry sztormowe,
Wezbraniem roztopowym, lub roztopowo – opadowym w zlewni rzeki Elbląg. Wezbrania takie występują
najczęściej w sezonie zimowo – wiosennym. Jeżeli wystąpi wysokie wezbranie w zlewni rzeki Elbląg
jednocześnie z wysokim wezbraniem sztormowym sytuacja staje się wyjątkowo krytyczna. Można przyjąć, że jednoczesne wystąpienie najwyższego dotychczas zaobserwowanego wezbrania sztormowego
oraz najwyższego dotychczas zaobserwowanego wezbrania roztopowo – opadowego spowodowałoby
zalanie znacznej części Elbląga,
Wezbraniem wywołanym opadem nawalnym w zlewniach rzeki Kumiela i Srebrny Potok. W ostatnim
dziesięcioleciu obserwuje się znaczny wzrost częstotliwości występowania oraz intensywności opadów
nawalnych w pasie przymorskim. Klimatolodzy wiążą to zjawisko z globalnym ociepleniem (Prof. Halina
Lorenc, informacja ustna). W 2001 i 2009 roku szczególnie intensywny opad wystąpił w rejonie Gdańska
powodując groźną powódź (nawet w obszarach pozbawionych naturalnych cieków np. rejon Urzędu
Miasta Gdańsk, tory kolejowe przy Dworcu Głównym w Gdańsku) i związane z nią wielkie szkody. Wystąpienie podobnego opadu w zlewni rzeki Kumieli z pewnością zagroziłoby zalaniem terenu Elbląga.
Podobnie jak w przypadku ujściowego odcinka Wisły opisany wyżej skomplikowany łańcuch przyczynowy formowania się zagrożeń powodziowych wyklucza posługiwanie się standardowymi metodami analizy statystycznej przy określaniu maksymalnych rzędnych zwierciadła wody.
Proponowane rozwiązania dla obszarów problemowych
Zidentyfikowano trzy obszary problemowe, w których występuje dyskutowany problem trudności z ustaleniem
miarodajnych dla projektowania rzędnych wielkich wód:
ujściowy odcinek Wisły,
Gdański Węzeł Wodny (Radunia, Kanał Raduni, Motława),
rzeka Elbląg i Jezioro Druzno.
Proponuje się opracować dla każdego z tych obszarów model matematyczny pozwalający racjonalnie ocenić
maksymalne rzędne zwierciadła wody poprzez uwzględnienie wpływu wszystkich wymienionych czynników
kształtujących te rzędne.
W przypadku Wisły powinien to być model hydrodynamiczny ruchu nieustalonego pozwalający modelować wpływ
Zatoki Gdańskiej, zatorów lodowych, wiatru (o ile okaże się on istotnym) oraz awarii obwałowań.
W przypadku Gdańskiego Węzła Wodnego oraz systemu Rzeka Elbląg – Jezioro Druzno powinna to być kompilacja modeli odpływu ze zlewni klasy opad/tajanie – odpływ z modelem hydrodynamicznym odpływu nieustalonego.
Po przeprowadzeniu kalibracji wymienionych modeli należy wykorzystać je do:
oszacowania rzędnych wielkich wód przy różnych kombinacjach czynników kształtujących te rzędne,
prac projektowych,
badań symulacyjnych różnych sytuacji powodziowych „modeli akcji przeciwpowodziowych”,
prowadzenia szkoleń m. in w postaci gier decyzyjnych.
Problem oceny ryzyka powodzi
Powyżej podniesiono problem oceny rzędnych wielkich wód miarodajnych dla projektowania. Wykazano, że brak
jest możliwości racjonalnej oceny prawdopodobieństwa przewyższenia tych rzędnych. Stwarza to trudny problem
oszacowania ryzyka powodzi, bowiem ryzyko definiowane jest, jako wypadkowa prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i wywołanych przez powódź szkód. Sytuację komplikuje fakt, iż powódź na Żuławach to zazwyczaj
skutek awarii wału, a ta najczęściej występuje nie wskutek przelania wody przez koronę, lecz jest wynikiem zniszczenia wału przy poziomie wody niższym od korony.
Makowski (Makowski J., 1998: Dolna Wisła i jej obwałowania historyczne kształtowanie, obecny stan i zachowanie w czasie znacznych wezbrań. Część druga: odcinek od Torunia do Białej Góry. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Biblioteka Naukowa Hydrotechnika nr 27) wyróżnia pięć następujących przyczyn przerwania wałów na
odcinku Wisły Pomorskiej:
przelewanie sie wody i wody z lodem przez koronę wałów,
zsuw odwodnej skarpy (erozja boczna I obrywanie się skarpy odwodnej,
rozmakanie korpusu wału, prowadzące do upłynnienia gruntu,
sufozja gruntu w podłożu wału,
wyparcie niewłaściwie umiejscowionego, określonego rodzaju gruntu.
Aktualnie wielkie zagrożenie awarią wałów powoduje szósta niewymieniona wyżej przyczyna:
dzikie zwierzęta głównie lisy, borsuki i bobry kopiące nory w korpusie wałów.
Wydaje się, że na żuławskiej części obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły" a także na obszarze „Ujście Wisły" mimo dużej populacji bobra problem ten jest marginalny. Związane jest to przede wszystkim z szerokim
międzywalem, gdzie zwierzęta te głównie przebywają. Kopią tam nory lub budują żeremia i nie docierają już do
oddalonych znacznie od wody wałów przeciwpowodziowych. Problem nor kopanych w wałach przeciwpowodziowych przez bobra istnieje jednak na pewno na rzekach: Tuga, Szkarpawa, Radunia i Motława, a także na
obszarze Natura 2000 „Jezioro Drużno". W odniesieniu do tych miejsc gdzie zagrożenie jest już obecnie realne,
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lub prawdopodobne w przyszłości, należy przy przebudowie wałów zastosować technologie uniemożliwiające
kopanie nor, np. odpowiednio umieszczane siatki stalowe.
Oszacowanie możliwości awarii wału w kategoriach prawdopodobieństwa jest oczywiście niemożliwe. Tak więc
ryzyko powodzi posiadające podstawowe znaczenie w nowoczesnym podejściu do problemu (t. j. jako „zarządzanie ryzykiem”) i zapisane w obowiązującym prawie może być w rozważanym obszarze szacowana wyłącznie w
kategoriach jakościowych. Brak zasad takiego szacunku, a ich ustalenie stanowi ważny problem badawczy.”
Uzupełniono ten rozdział o poniższe akapity:
Trudności w prognozowaniu oddziaływań dotyczą przede wszystkim niepewności w rozpoznawaniu zagrożeń
powodziowych oraz planowanych działań, które mają im przeciwdziałać. Błędy w prognozowaniu mogą się następnie przekładać na błędne decyzje i w przypadku „twardych” działań hydrotechnicznych niekorzystnie przekształcać środowisko, nie osiągając założonego efektu poprawy ochrony przeciwpowodziowej. Dlatego wykonawcy Prognozy uznali za konieczne wskazanie na szereg obszarów koncentracji problemów oraz w konsekwencji
konieczność prowadzenia badań wybranych obszarów, które nazwano obszarami problemowymi. Warto dodać,
że w czasie przygotowania Prognozy zaistniała powódź sztormowa, o skali wcześniej niespotykanej, która wskazała na kolejnych obszar problemowy: systemu rzeki Szkarpawa i Tuga.
Należy jednak podkreślić, że zadania zaplanowane do 2015 roku, nie wprowadzają nowych rozwiązań i koncentrują się na odbudowie istniejącego, wypróbowanego systemu przeciwpowodziowego w najbardziej newralgicznych miejscach, dlatego nie wymagają prowadzenia dodatkowych badań. Wyjątek stanowi zadanie polegające na
ujściu Wisły, dla którego prowadzone są badania modelowe.
Rozszerzono omówienie zidentyfikowanych problemów dotyczących ujścia Wisły:
W trakcie prac nad niniejszą Prognozą prowadzono badania modelowe, które mają na celu ustalenie optymalnych
parametrów kierownic z punktu widzenia zachowania drożności ujścia dla pracy lodołamaczy i zachowania możliwości formowania się łach po zewnętrznej stronie kierownic.
Zjawiska zachodzące w ujściu rzeki podlegają wpływom dwóch żywiołów: morza i dużej rzeki. Cenne łachy, które
pojawiają się w ujściu są zjawiskami efemerycznymi, co oznacza, że w zależności od stanów wód, zjawisk powodziowych (po każdym większym sztormie i powodzi, łachy są rozmywane) oraz sytuacji batymetrycznej ujścia
Wisły, pojawiają się one w dłuższych lub krótszych odstępach czasu. Dlatego tak trudne jest uchwycenie przybliżonej powierzchni tych łach oraz prognozowanie jak zachowają się one w czasie przebudowy ujścia, ponieważ
działania techniczne stanowią tylko część czynników, które mogą wpływać na formowanie się łach.
Uwaga 12.
„Nawiązując do powyższego punktu, należy zauważyć, że nie w pełni został spełniony wymóg art. 51 ust. 2 pkt 3
lit. a) ustawy udostępnianiu informacji o środowisku… nakazujący przedstawienie rozwiązań mających na celu
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji przedsięwzięć planowanych w ramach przedmiotowego Programu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
Ponadto, wobec niesprecyzowanego stanowiska wobec wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu na
przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000 (str. 118, 123, 152, 162) pragnę zwrócić uwagę na art. 55 ust. 2
ustawy udostępnianiu informacji o środowisku… zgodnie z którym projekt dokumentu, którego realizacja może
znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, nie może zostać przyjęty, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody. W myśl wskazanego artykułu ustawy o ochronie
przyrody warunkiem koniecznym do przyjęcia tego dokumentu znacząco negatywnie oddziaływującego na obszar Natura 2000 jest wykazanie nadrzędnego interesu publicznego (w tym o charakterze społecznym lub gospodarczym) przy braku rozwiązań alternatywnych, a także zapewnienie wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.”
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uzupełniono Prognozę o następujące zapisy – rozdz. 10.2.
Na obecnym poziomie przygotowania zadania polegającego na przebudowie ujścia Wisły, nie można jednoznacznie przesądzić, czy oddziaływanie na łachy tworzące się w ujściu, stanowiące cenne siedlisko ptaków i fok,
będzie znaczące czy nieznaczące. Jest to w dużej mierze uzależnione od wyników modelowania matematycznego, które obecnie prowadzone jest przez konsorcjum firm Wuprohyd i Instytut Budownictwa Wodnego PAN w
Gdańsku. Istotne jest uzyskanie odpowiedzi, w jaki sposób zachowywać się będą łachy tworzące się w ujściu,
jeżeli kierownice będą wydłużane sukcesywnie, po 200-300 metrów. Modelowanie powinno obejmować oprócz
prognozowanych zmian w samym ujściu, również sposób oddziaływania kierownic na zmiany prądów wzdłuż
brzegów, w tym na możliwość tworzenia się łach po zachodniej i wschodniej stronie kierownic, abrazji brzegu
morskiego, itp.
Należy dodać, że prognozy te są obarczone pewnym błędem, dlatego wskazane byłoby, w myśl zasady ostrożności, wydłużać kierownice etapowo, każdorazowo obserwując sposób zachowania się łach.
Jeżeli w wyniku modelowania okaże się, że wydłużanie kierownic w kilku etapach nie zapewnia bezpieczeństwa
powodziowego i konieczna jest głęboka ingerencja w ujście, która spowoduje brak możliwości formowania się
łach przez wiele lat, wówczas konieczne będzie wykonanie działań kompensacyjnych.
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Kompensacja przyrodnicza powinna koncentrować się na odtworzeniu siedliska wydmy białej (łach) w sąsiedztwie ujścia lub, jeżeli nie będzie to możliwe na odtworzeniu jego funkcji. Obecnie trudno przesądzić jakiego typu
działania mogą zostać uznane za działania kompensujące. Można rozważać regularne uzupełnianie stożka po
wschodniej stronie kierownicy urobkiem z pogłębiania ujścia Wisły lub innych rejonów wybrzeża. Działanie to ma
sens jeśli stożek nie będzie poddany zbyt silnej erozji morskiej. Innym rozważanym sposobem może być budowa
sztucznej wyspy, która musiałaby posiadać taką konstrukcję, żeby mogła być przemywana w czasie wyższych
stanów wód, ponieważ inaczej będzie na nią wkraczać naturalna sukcesja roślinna.
Możliwe jest również, że po zakończeniu badań modelowych, na etapie decyzji środowiskowej, zaproponowane
zostaną jeszcze inne rozwiązania, które obecnie nie są rozważane.
Jeżeli w wyniku modelowania okaże się, że sukcesywne wydłużanie kierownic zapewnia oprócz okresowej poprawy bezpieczeństwa powodziowego (drożności ujścia) również możliwość odbudowywania stożka, nie będzie
potrzeby wykonywania działań kompensacyjnych.
Podsumowując, „Program Żuławski – 2030” może być przyjęty ponieważ, jak wykazano wcześniej dla przebudowy ujścia Wisły nie ma żadnej racjonalnej alternatywy oraz zachodzą przesłanki nadrzędnego interesu publicznego. Zaproponowano również ewentualne działania kompensacyjne, gdyby w toku dalszych prac okazało się, że
przebudowa ujścia może spowodować znaczące negatywne oddziaływania na obszar Natura 2000 PLB220004
oraz PLH220044.
Uwaga 13.
„Nawiązując do powyższego punktu, należy zauważyć, że nie w pełni został spełniony wymóg art. 51 ust. 2 pkt 3
lit. a) ustawy udostępnianiu informacji o środowisku… nakazujący przedstawienie rozwiązań mających na celu
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji przedsięwzięć planowanych w ramach przedmiotowego Programu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.”
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uwzględniono w Prognozie – tak jak powyżej.

Poniżej przedstawiono uwagi GDOŚ przekazane w piśmie z dnia 03.03.2010r. oraz
zaprezentowano sposób ich uwzględnienia w opracowanych dokumentach:
Uwaga 1.
Wątpliwości wzbudza nadal niesprecyzowane stanowisko wobec oceny wpływu przebudowy ujścia Wisły na obszary Natura 2000. Na str. 3 załącznika stwierdzono, iż „na obecnym etapie nie stwierdzono znaczącego negatywnego oddziaływania na siedliska i integralność obszaru Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody zlokalizowanego
w ujściu Wisły.” Jednocześnie na str. 17 załącznika wskazano, iż „na obecnym poziomie przygotowania zadania
polegającego na przebudowie ujścia Wisły, nie można jednoznacznie przesądzić, czy oddziaływanie na łachy
tworzące się w ujściu, stanowiące cenne siedlisko ptaków i fok, będzie znaczące czy nieznaczące. Jest to w dużej mierze uzależnione od wyników modelowania matematycznego (…)”, a na str. 18 załącznika wskazano, iż
„Program Żuławski – 2030” może być przyjęty ponieważ, jak wykazano wcześniej dla przebudowy ujścia Wisły nie
ma żadnej racjonalnej alternatywy oraz zachodzą przesłanki nadrzędnego interesu publicznego. Zaproponowano
również ewentualne działania kompensacyjne, gdyby w toku dalszych prac okazało się, że przebudowa ujścia
może spowodować znaczące negatywne oddziaływania na obszar Natura 2000 PLB220004 oraz PLH220044.”
Nieścisłości odnośnie powyższej kwestii znajdują się również w poprawionej prognozie, w której na str. 192
stwierdzono, iż „spośród wyżej wymienionych zadań, jedynie zadanie w ujściu Wisły, może wpłynąć znacząco na
siedlisko (fragment wydmy białej w ujściu Wisły) w obrębie obszaru Natura 2000. (…) Określenie procentowe lub
ilościowe ubytku tego siedliska na poziomie Prognozy nie jest niemożliwe, ponieważ obecnie trwają badania
modelowe, analizujące w wielu wariantach kształt i długość kierownic. W związku z tym problem oceny wpływu
tego zadania na obszar Natura 2000 na etapie Prognozy wskazano jako obszar niepewności.” Natomiast na str.
244 ww. dokumentu wskazano, iż „rejon planowanej przebudowy ujścia Wisły i związana z tym ingerencja w siedlisko chronione wydmy białej uznano za obszar dla którego brak danych oraz trudności w modelowaniu i prognozowaniu oddziaływań uniemożliwiają na etapie oceny strategicznej określenia stopnia wpływu na obszar Natura 2000. Uwzględniając jednak zasadę przezorności wskazano na brak racjonalnych alternatyw dla tego zadania oraz nadrzędny interes publiczny oraz zaproponowano ewentualny typ działań kompensacyjnych.” Na tej
samej stronie stwierdzono także, iż „na poziomie oceny strategicznej nie stwierdzono znaczącego negatywnego
wpływu planowanych działań na integralność obszarów Natura 2000.” Wobec powyższego należy ujednolicić
stanowisko wobec kwestii oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000.
Ponadto, pragnę zwrócić uwagę na zapis na str. 212 poprawionej prognozy, iż „w przypadku wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu na siedliska i siedliska gatunków chronionych w ramach obszarów Natura 2000 może
zaistnieć konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.” Uprzejmie informuję, iż jeżeli przedsięwzięcie może
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 wykonanie kompensacji przyrodniczej,
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niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000, jest obligatoryjne, przy czym należy również spełnić pozostałe przesłanki art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.) tj. wykazać wymogi nadrzędnego interesu publicznego oraz
brak rozwiązań alternatywnych.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Uzupełniono Prognozę o następujące zapisy – rozdz. 8.5, 11 i 13.
Stanowisko autorów Prognozy odnośnie wpływu przebudowy Ujścia Wisły na obszary Natura 2000 jest jednoznaczne - mianowicie wyraźnie wskazuje się, że na obecnym etapie przygotowania inwestycji nie można przesądzić czy oddziaływanie to będzie znaczące czy nieznaczące. Wynika to przede wszystkim z braku ostatecznego
rozstrzygnięcia, w jakim stopniu ujście będzie przebudowane. Taki poziom niewiedzy jest zjawiskiem bardzo
częstym szczególnie w prognozach i dopuszczalnym przez prawo unijne i krajowe.
W celu ukierunkowania dalszego procesu oceny wskazano w związku z tym możliwe działania minimalizujące
(m.in. ograniczenie długości kierownic) oraz warunkowo (jeśli nie będzie możliwe udowodnienie na etapie modelowania braku znaczących negatywnych oddziaływań) możliwe działania kompensacyjne.
Uwaga 2.
Wątpliwości wzbudza opis wpływu odbudowy ostróg na Wiśle na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
„Dolina Dolnej Wisły” (PLB040003). Przedstawione informacje o negatywnym wpływie na ten obszar dotyczą
jedynie etapu budowy ostróg. W ocenie pominięto etap funkcjonowania tej inwestycji, która ma na celu koncentrację nurtu i zwiększenia głębokości rzeki, co za tym idzie ma zapobiec tworzeniu się piaszczystych ławic. Należy
wskazać, iż piaszczyste łachy są miejscem lęgowym i miejscem odpoczynku dla populacji gatunków ptaków,
będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Zatem ograniczenie możliwości tworzenia się łach
może mieć znaczenie dla zachowania właściwego stanu ochrony wspomnianych gatunków ptaków.
Mając powyższe na uwadze, a także konsekwencje wynikające z art. art. 55 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) koniecznym jest dowiedzenie braku negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 lub w przypadku braku możliwości wykluczenia takiego oddziaływania- udowodnienie przesłanek, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody, warunkujących przyjęcie tego dokument.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
UWZGLĘDNIONO poprzez podkreślanie w Prognozie (rozdz. 8.5, 11 i 13), że są to działania odtworzeniowe, nie
zmieniające w sposób istotny procesów fluwialnych w korycie rzeki. W odniesieniu do etapu funkcjonowania odbudowanych ostróg nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.
Uwaga 3.
Zapisy rozdziału dotyczącego propozycji rozwiązań alternatywnych w przekazanej Prognozie oddziaływania na
środowisko, są różne od tych, które znajdują się pod „uwagą 11” na str. 8 załącznika. W związku z powyższym
wnoszę o uzupełnienie ostatecznej wersji Prognozy oddziaływania na środowisko o przedstawione wyjaśnienia
odnośnie przyjętej metodyki poszukiwania rozwiązań alternatywnych.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Zdaniem autorów Prognozy nie ma potrzeby zmiany opisu rozwiązań alternatywnych, ponieważ opis przedstawiony w Programie oraz Podsumowaniu nie różni się co do meritum, a jedynie co do formy opisu.
Uwaga 4.
Odnosząc się do uwagi dotyczącej nieprecyzyjnego oznaczenia granic obszarów Natura 2000 na rys. 8 poprzedniej wersji Prognozy (w nowej wersji Prognozy jest to rys. 3 na str. 25, rys. 8 na str. 136 oraz rys. 14 na str. 206),
informuję, iż obszary Natura 2000, których granice nieprecyzyjnie oznaczono to obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ujście Wisły” (PLB220004) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zatoka Pucka” (PLB220005). Należy wskazać, iż przy ujściu Wisły Śmiałej położony jest wspomniany obszar Natura 2000
„Ujście Wisły” (PLB220004). Tymczasem z ww. rysunku wynika, iż teren ten stanowi część obszaru Natura 2000
„Zatoka Pucka” (PLB220005). Należy podkreślić, iż precyzyjne oznaczenie obszaru przy ujściu Wisły Śmiałej jest
istotne z uwagi na inne gatunki ptaków, będące przedmiotami ochrony w obu obszarach. Ponadto, przy ujściu
Wisły Śmiałej położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044),
który także wymaga prawidłowego oznaczenia.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
Zdaniem autorów Prognozy granice obszarów chronionych zostały przedstawione w Prognozie prawidłowo; rysunek zawarty w Prognozie ma charakter poglądowy i związku z tym, w miejscach gdzie trzy formy ochrony się
nakładają, nie wszystkie granice są widoczne. Informacje, że ujście Wisły Śmiałej włączone jest do PLH220044
oraz PLB220004 znajduje się w tekście Prognozy w rozdziale 8.5.1.
Uwaga 5.
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Na str. 213 Prognozy należy dodać wyraz „nie” do zapisu: „(…) roboty mogą być prowadzone w okresie od 1
kwietnia do 31 lipca każdego roku” tak, aby wynikało z powyższego zapisu, iż ww. prace nie mogą być prowadzone w tym okresie.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
UWZGLĘDNIONO poprzez dopisanie w rozdz. 9.2 słowa „nie”, tak aby przytoczone w piśmie zdanie miało prawidłowe brzmienie.
Uwaga 6.
Wątpliwości budzi, zamieszczony na str. 241 Prognozy, jeden ze wskaźników wpływu realizacji „Programu Żuławskiego” na środowisko wyrażony liczbą gatunków i siedlisk objętych monitoringiem przyrodniczym na obszarze
Żuław. Nie jest jasne czy powyższy zapis należy rozumieć jako zmiany liczebności populacji gatunków zwierząt
i roślin oraz zmiany powierzchni ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych będących w zasięgu oddziaływania
zadań planowanych do realizacji w ramach Programu, czy też jako określenie jaka liczba gatunków i siedlisk,
która została objęta monitoringiem. Proponuje się zmianę brzmienia tego punktu, tak aby z zapisu wynikało,
iż wpływ realizacji Programu będzie badany w oparciu o zmiany liczebności populacji gatunków zwierząt i roślin
oraz zmiany powierzchni ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych.
Sposób i zakres uwzględnienia uwagi w Prognozie
UWZGLĘDNIONO poprzez rozwinięcie w rozdz. 12.2 opisu wskaźnika monitorowania wpływu „Programu Żuławskiego-2030” na środowisko „liczba gatunków i siedlisk objętych monitoringiem” tak aby nie budziło wątpliwości,
że chodzi o te obszary, na które Program może oddziaływać

4. Zgłoszone uwagi i wnioski w trakcie konsultacji społecznych.
Za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu oraz
Prognozy odpowiadał organ prowadzący w tej sprawie stosowne postępowanie, czyli w aktualnym stanie prawnym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na podstawie
pełnomocnictwa Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z zapisami ustawy OOŚ. Ze względu
na znaczny zasięg przestrzenny Programu oraz dużą ilość osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w konsultacjach przyjęto rozszerzoną wersję, w stosunku do tego, co
jest wymagane polskim prawem. Wydłużono czas trwania konsultacji, przygotowano ankiety,
które rozpowszechniono wśród mieszkańców, zorganizowano konferencję prasową w celu
dotarcia do szerokiego grona osób z informacją oraz dwa spotkania otwarte dla społeczeństwa.
Wykonawca Prognozy opracował stosowne prezentacje multimedialne i inne materiały informacyjne (w tym ankiety umożliwiające informację zwrotną). Zostały również przygotowane i przekazane do mediów odpowiednie informacje o przebiegu prac w formie komunikatów prasowych.
W proces konsultacji zaangażowany był również Zespół Konsultacyjny Programu
„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030”, powołany przez
Dyrektora RZGW w Gdańsku, którego jedno z posiedzeń (18 listopada 2009 roku) poświęcono wyrażeniu opinii o projekcie Programu wraz z Prognozą.
W dniu 5 listopada, tj. w przeddzień rozpoczynających się konsultacji społecznych
odbyła się konferencja prasowa, której efektem była informacja w głównym wydaniu Panoramy TVP3 Gdańsk oraz artykuły w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Bałtyckim i stronach internetowych.
W dniu 6 listopada ukazały się w Gazecie Wyborczej w wydaniu pomorskim i warmińsko – mazurskim obwieszczenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu.

27

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

W celu zebrania opinii społeczeństwa przygotowano ankiety, które zamieszczono na
stronach internetowych RZGW w Gdańsku i KZGW oraz w ich siedzibach i siedzibach starostw oraz zorganizowano dwa spotkania otwarte:
w Elblągu - 16 listopada 2009 roku w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej
„Światowid”,
w Gdańsku - 23 listopada 2009 roku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.
Celem spotkań była prezentacja projektu „Programu Żuławskiego - 2030” oraz wniosków i rekomendacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także dyskusja nad
wymienionymi dokumentami z możliwością składania uwag i wniosków.
Pełna dokumentacja przeprowadzonych konsultacji stanowi Załącznik 6 niniejszego
podsumowania.
W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych rozpoczętych 6 listopada
2009r a zakończonych 14 grudnia 2009r. otrzymano szereg zapytań, postulatów, uwag i ankiet przekazanych przez reprezentantów różnych stowarzyszeń, organów administracji publicznej oraz osób prywatnych.
Odpowiedzi na wszystkie skierowane uwagi i zadane pytania zostały udzielone
i nie zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Dokonano również analizy wyników ankiet. Zestawienie otrzymanych uwag wraz z odpowiedziami znajduje się w wyżej wymienionym
sprawozdaniu z konsultacji społecznych, stanowiącym Załącznik 6.
5. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W związku z oceną przedstawioną w Prognozie oddziaływania na środowisko, na
etapie budowy i funkcjonowania nie przewiduje się powstania oddziaływań o zasięgu transgranicznym. Znaczna większość zadań dotyczy prac, które mają na celu utrzymanie obecnego poziomu ochrony przed powodzią i nie spowodują istotnych zmian, które oddziaływałyby poza kraj, a granica państwa (na Zalewie Wiślanym) oddalona jest o około 35 km od zadania zlokalizowanego najbardziej w kierunku wschodnim (wały na rzece Elbląg).
6. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu
skutków realizacji postanowień dokumentu.
Metody i częstotliwość przeprowadzania ww. monitoringu przedstawiono w rozdziale
12 „Programu Żuławskiego – 2030” oraz w rozdziale 11, który omawia strukturę instytucjonalną, wskazując Jednostkę Zarządzającą Programem Żuławskim, umocowaną w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako odpowiedzialną za prowadzenie monitoringu.
Jednym z podstawowych sposobów monitorowania skuteczności realizacji zaplanowanych celów i działań oraz ich wpływu na środowisko, jest zastosowanie metod wskaźnikowych. W poniższej tabeli, dla każdego celu strategicznego zaproponowano po kilka
wskaźników, podając jednostkę w jakiej ma być wyliczony oraz orientacyjne źródła danych
służące jego obliczeniu. Część z nich można także wyrazić wielkością środków przeznaczonych na realizację określonych typów działań, jednak w poniższym zestawieniu celowo po28
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minięto wskaźniki o charakterze finansowym. W trakcie opracowania listy wskaźników wykorzystano także propozycje zawarte w „Katalogu wskaźników obowiązkowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, dobierając wskaźniki monitorujące działania przewidziane w Programie.
Ocena skuteczności działań przy wykorzystaniu metod wskaźnikowych polega
z reguły na porównaniu ich wartości w okresie przed rozpoczęciem realizacji Programu,
w trakcie jego wdrażania oraz po jego zakończeniu. Pełne osiągnięcie celów monitoringu
skuteczności Programu wymaga dodatkowo określenia wartości wyjściowej zalecanych
wskaźników (rok 2010) oraz, dla niektórych z nich, pożądanej wartości docelowej. W odniesieniu do wyjściowych i docelowych wartości wskaźników w roku 2015, zostaną one określone przez Jednostkę Zarządzającą Programem Żuławskim (JZPŻ), na początku realizacji
Programu tj. w roku 2010. Natomiast wartości docelowe wskaźników w roku 2030 będzie
można określić dopiero po sformułowaniu listy działań planowanych do wykonania w latach
2016 – 2030, której sporządzenie umożliwi przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym wymaganych Dyrektywą Powodziową.
Przedstawione propozycje wskaźników należy traktować opcjonalnie i w fazie realizacji Programu możliwe jest zastosowanie tylko niektórych z nich, a także uzupełnienie zestawu o nowe wskaźniki, w miarę postępów monitorowania i wynikających z niego potrzeb.
Wskazane jest monitorowanie skuteczności wdrażania Programu w cyklu rocznym.
Bieżące monitorowanie wdrażania Programu musi umożliwić odpowiednio wcześniejsze przygotowanie następnego etapu jego realizacji, dlatego zakres zadań etapu II Programu powinien zostać opracowany i zatwierdzony najpóźniej do końca 2013 roku, aby płynnie
realizować inwestycje. Stąd też poszczególne etapy można oceniać w trakcie i po zakończeniu ich realizacji, natomiast kolejny etap musi być gotowy już dwa lata wcześniej niż zakończy się I Etap Programu.
Monitorowanie skuteczności realizacji Programu odbywałoby się po zakończeniu realizacji każdego z jego etapów, czyli sprawdzono by każdy z etapów i przeprowadzono by
jego podsumowanie.
Tabela. Proponowane wskaźniki służące monitorowaniu celów realizacji Programu
Monitorowane cele

Wskaźniki skuteczności realizacji
Programu

Jednostki

Źródła
informacji

Typ
wskaźnika

I. Poprawa rozpoznania zagrożenia powodziowego i możliwości
przeciwdziałania mu, przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych
technologii i narzędzi, oraz zgodnie z wymaganiami prawodawstwa wspólnotowego i krajowego.

Liczba opracowanych planów zarządzania dorzeczem (zawierająca: plany
gospodarowania wodami, program
wodno-środowiskowy oraz plany zarządzania ryzykiem występowania
powodzi)

sztuki

RZGW Gdańsk

P

II. Zwiększenie znaczenia „naturalnych” metod ochrony przeciwpowodziowej.

Liczba wybudowanych obiektów małej
retencji

sztuki

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

P

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

R

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

R

Objętość retencjonowanej wody
w ramach małej i dużej retencji
Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową
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hektary
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Monitorowane cele

Jednostki

Źródła
informacji

Typ
wskaźnika

Powierzchnia trwale wyłączona
z dotychczasowego użytkowania
w związku z eksploatacją infrastruktury
hydrotechnicznej

hektary

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

W

Powierzchnia polderów trwale lub
długookresowo celowo zalanych

hektary

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

P

Sztuki

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

P

sztuki

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

P

Długość przebudowanych, odbudowanych lub wybudowanych obwałowań

kilometry RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

P

Długość przebudowanych, odbudowanych lub wybudowanych koryt cieków
(w tym kanałów, rowów)

kilometry RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

P

Wskaźniki skuteczności realizacji
Programu

III. Zwiększenie świadomości
Ilość publikacji, konferencji, szkoleń,
społeczności lokalnych oraz
przekazanych dokumentacji
przedstawicieli administracji
w zakresie ochrony przed powodzią
i instytucji w zakresie zagrożenie
powodziowego i przeciwdziałania
jego występowaniu.
IV. Poprawa struktur organizacyjnych ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania ryzykiem
powodzi na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poddanie audytowi.

V. Przebudowa, odbudowa
i budowa przeciwpowodziowych
urządzeń technicznych

Liczba przebudowanych, odbudowanych lub wybudowanych urządzeń
służących ochronie przed powodzią

Liczba urządzeń hydrotechnicznych
zabezpieczających teren zagrożony
powodzią

sztuki

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

P

Liczba przebudowanych, odbudowanych lub wybudowanych obiektów
małej retencji

sztuki

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

P

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

R

hektary

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

R

liczba
osób

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

R

Powierzchnia trwale wyłączona
z dotychczasowego użytkowania
w związku z eksploatacją infrastruktury
hydrotechnicznej

hektary

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

W

Powierzchnia polderów trwale lub
długookresowo celowo zalanych

hektary

RZGW Gdańsk;
ZMiUW; JST

P

Objętość retencjonowanej wody
w ramach małej i dużej retencji
Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową
Liczba osób objęta ochroną przeciwpowodziową

m

3

Wyjaśnienia skrótów dotyczących źródeł danych: RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ZMiUW –
Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego (szczebel wojewódzki, powiatowy i gminny),
Wskaźniki: P – produktu, R – rezultatu, W – wpływu na środowisko;

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko, zakłada
się również monitorowanie następujących wskaźników oceny wpływu realizacji „Programu
Żuławskiego – 2030” na środowisko:
30
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wskaźnik jakości wód,
wskaźnik integracji działań z ochroną przyrody,
stan morfologiczny koryt rzecznych - długość badanych rzek w poszczególnych klasach,
liczba gatunków i siedlisk objętych monitoringiem przyrodniczym na Żuławach w obszarze oddziaływania planowanych i realizowanych inwestycji (wynikająca z postanowień organów wydających decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach),
liczba mieszkańców, w tym pracowników administracji, przeszkolonych w zakresie
problematyki zagrożenia powodziowego i metod przeciwdziałania powodziom oraz
ograniczania ich skutków,
liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego, w których
nastąpiło zwiększenie zakresu prowadzonych pomiarów,
liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego, w których
nastąpiła wymiana i/lub modernizacja urządzeń pomiarowych.
Niektóre zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, planowane do realizacji
w I Etapie Programu, tj. do roku 2015, zlokalizowane są w obrębie obszarów chronionych,
w tym dwóch rezerwatów i 6 obszarów Natura 2000. Z tego względu w Prognozie zaleca się
przeprowadzenie badań monitoringowych fauny i siedlisk, aby umożliwić właściwą ocenę
oddziaływania wybranych zadań na przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000.
Dla zadania polegającego na przebudowie ujścia Wisły postanowiono przeprowadzić
badania monitoringowe obejmujące okres lęgowy i zimowy, także migracje wiosenne i jesienne oraz inwentaryzację przyrodniczą siedlisk, które umożliwią ocenę na etapie raportu
o oddziaływaniu na środowisko wpływu przedsięwzięcia na te siedliska. Jest to zbieżne ze
stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku uzgadniającym zakres raportu (postanowienie z dnia 24 września 2009 roku znak: RDOŚ-22-WOO.6670/233/09/KP/AT). Zaleca się również przeprowadzenie analizy przekształcenia koryta rzeki (m.in.
zanik piaszczystych łach w wynik zmiany nurtu, miejsc cennych dla ptaków i fok).
Dla zadań polegających na odbudowie wałów rzeki Wisły oraz ostróg na Wiśle, postanowiono przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w miejscach planowanych robót
i zaplecza budowy (jeśli będzie zlokalizowane w obrębie obszaru chronionego) oraz monitoring ptaków lęgowych, zimujących i migrujących.
Dla zadań zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000 i rezerwatu Jeziora
Drużno nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu fauny i/lub siedlisk, ponieważ jest to obszar posiadający wieloletnią dokumentację przyrodniczą. W prognozie zalecono lepsze rozpoznanie hydrologicznych zjawisk występujących w zlewni rzeki Elbląg/Dzierzgoń poprzez
wyposażenie rzek: Kumiela, Babica, Bierutówka, Wąska, Dzierzgoń, Tyna, Balewka i Elbląg
w wodowskazy pomiarowe, które zostanie wykonane w ramach zadania pn. system monitoringu ryzyka powodzi oraz wdrażania Dyrektywy Powodziowej.
W przypadku przedsięwzięć kwalifikowanych do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko najistotniejsze jest odpowiednie ich zakwalifikowanie, a następnie poprawne i skrupulatne przeprowadzenie procedur środowiskowych oraz zebranie kompletnej
dokumentacji środowiskowej. Organy odpowiedzialne za wydanie tych decyzji mogą też nałożyć na inwestora monitorowanie określonych wskaźników. Zadaniem Jednostki Zarządzającej Programem Żuławskim będzie monitorowanie wykonywania tych postanowień. Zakłada
się, w związku z tym, zobowiązanie Beneficjentów realizujących zadania w ramach Progra31
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mu do przekazywania kopii ww. decyzji i bieżącego informowania o prowadzonym monitoringu.
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Sprawozdanie z konsultacji społecznych
prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030
(z uwzględnieniem etapu 2015)”
1. WSTĘP
Na podstawie umowy nr EFP/VPI/1.2/35/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku zawartej
między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
a Biurem Projektowo-Doradczym EKO-KONSULT w Gdańsku, wykonana została Prognoza
oddziaływania na środowisko Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Żuław - do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”, zwanego dalej „Programem Żuławskim - 2030”. W ramach umowy określono sposób przeprowadzenia konsultacji ze społeczeństwem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, które odbyły się
w okresie listopad - grudzień 2009 roku.
Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko. Ze względu na znaczny zasięg przestrzenny Programu oraz dużą ilość osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w konsultacjach
przyjęto rozszerzoną wersję, w stosunku do tego, co jest wymagane polskim prawem. Wydłużono czas trwania konsultacji, przygotowano ankiety, które rozpowszechniono wśród
mieszkańców, zorganizowano konferencję prasową w celu dotarcia do szerokiego grona
osób z informacją oraz dwa spotkania otwarte dla społeczeństwa.
Wykonawca Prognozy opracował stosowne prezentacje multimedialne i inne materiały informacyjne (w tym ankiety umożliwiające informację zwrotną). Zostały również przygotowane i przekazane do mediów odpowiednie informacje o przebiegu prac w formie komunikatów prasowych.
W proces konsultacji zaangażowany był również Zespół Konsultacyjny Programu
„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030”, powołany przez
Dyrektora RZGW w Gdańsku, którego jedno z posiedzeń (18 listopada 2009 roku) poświęcono wyrażeniu opinii o projekcie Programu wraz z Prognozą.
Od 6 listopada oba dokumenty: „Program Żuławski – 2030” i Prognoza zostały upublicznione na stronach internetowych RZGW (www.rzgw.gda.pl od 01.03.2010 zmiana na
www.gdansk.rzgw.gov.pl) i KZGW (www.kzgw.gov.pl). oraz wyłożone do wglądu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Rogaczewskiego 9/19 (sala 229 w pn.,
wt., czw., pt. 8.00-15.00, śr. 8.00-18.00) i w Biurze Regionalnym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2-6 (sala 102 pn.pt. 9.00-15.00).
W załączniku zamieszczono obraz strony internetowej RZGW i KZGW informujący
o „Programie Żuławskim”, Prognozie i konsultacjach społecznych, a także obwieszczenia
i przykładowe pisma informujące o procesie konsultacji.
W celu zebrania opinii społeczeństwa przygotowano ankiety, które zamieszczono na
stronach internetowych RZGW i KZGW oraz w ich siedzibach i siedzibach starostw oraz
zorganizowano dwa spotkania otwarte:
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w Elblągu - 16 listopada 2009 roku w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej
„Światowid”,
w Gdańsku - 23 listopada 2009 roku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.
Celem spotkań była prezentacja projektu „Programu Żuławskiego - 2030” oraz wniosków i rekomendacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także dyskusja nad
wymienionymi dokumentami z możliwością składania uwag i wniosków.
Niniejsze Sprawozdanie stanowi podsumowanie wyników konsultacji społecznych
w formie oddzielnego zeszytu dołączonego do ostatecznej wersji Prognozy oddziaływania na
środowisko.
2. PROCES INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA
Proces informowania społeczeństw rozpoczął się konferencją prasową, która odbyła
się 5 listopada 2009 roku. Konsultacje ostatecznie zakończone zostały 14 grudnia, kiedy to
wpłynęły ostatnie ankiety, rozpowszechnione w ramach konsultacji społecznych. Pełny, planowany harmonogram procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym
konsultacji społecznych zawiera tabela 1.
Ochrona przed powodzią jest bardzo ważnym zagadnieniem ze społecznego punktu
widzenia, dlatego w ramach „Programu Żuławskiego-2030”, przygotowano szereg działań,
mających na celu dotarcie z informacją do szerokiego grona ludzi:
przygotowano harmonogram konsultacji społecznych,
opracowano materiały informacyjne,
zorganizowano konferencję prasową oraz opracowano materiały dla dziennikarzy,
przygotowano ankiety oraz zorganizowano spotkania otwarte dla społeczeństwa.
Dla projektu Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław...”
przeprowadzono konsultacje społeczne w następujących krokach:
RZGW w Gdańsku zorganizowało konferencję prasową 5 listopada 2009 roku informującą o Programie i rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Rozprowadzono informacje o Programie i strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w formie ulotki informacyjnej we wszystkich urzędach gmin objętych Programem.
Prowadzona jest strona internetowa zawierająca bieżące informacje o Programie
i strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zorganizowano i przeprowadzono dwa spotkania otwarte dla społeczeństwa; ze
względu na ponadlokalny charakter Programu zorganizowano spotkania w największych ośrodkach miejskich tj. w Elblągu i Gdańsku.
Zgromadzono, przeanalizowano, zweryfikowano oraz zagregowano wnioski i uwagi
płynące z procesu formalnych konsultacji.
Opracowano aneks do Prognozy: sprawozdanie z konsultacji i omówienie ankiet.
Pisma skierowane do gmin i starostw w związku ze spotkaniami otwartymi dla społeczeństwa oraz dotyczące rozpowszechniania ankiet zamieszczono w załączniku.
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Tabela 1. Planowany harmonogram przeprowadzenia procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław –
do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”
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Grupę docelową konsultacji społecznych prowadzonych w ramach postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowili mieszkańcy gmin żuławskich i około żuławskich a także osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację Programu.
Przyjęto następujący sposób informowania społeczeństwa:
konferencja prasowa,
rozprowadzenie ulotek w starostwach i gminach,
strona internetowa RZGW w Gdańsku i KZGW w Warszawie,
strony internetowe urzędów marszałkowskich: pomorskiego i warmińsko – mazurskiego,
publicznie dostępny wykaz danych o prowadzonych postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Przyjęto następujące techniki konsultacyjne:
konferencja prasowa,
publikacje i ogłoszenia prasowe,
ulotki,
ankiety,
spotkania otwarte dla społeczeństwa.
Ankiety zostały rozesłane do:
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
Urzędu Gminy Cedry Wielkie
Urzędu Gminy Suchy Dąb
Urzędu Gminy Sztutowo
Urzędu Gminy Stegna
Urzędu Gminy Miłoradz
Urzędu Gminy Stare pole
Urzędu Miasta Tczew
Urzędu Miasta Gdańsk
Urzędu Gminy Lichnowy
Urzędu Gminy Ostaszewo
Urzędu Gminy i Miasta Pelplin
Urzędu Gminy Subkowy
Urzędu Gminy i Miasta Sztum
Urzędu Gminy i Miasta Nowy Dwór Gdański
Urzędu Gminy i Miasta Nowy Staw
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
Starostwa Powiatowego w Malborku
Starostwa Powiatowego Tczew
Starostwa Powiatowego Sztum
Starostwa Powiatowego Elbląg
Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie
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Urzędu Gminy Elbląg
Urzędu Gminy Markusy
Urzędu Miasta Elbląg
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
Dzięki udziałowi społeczeństwa na wczesnym etapie wszystkie zainteresowane strony mogą być świadome możliwych oddziaływań przedsięwzięcia oraz tego, jakie działania
należy podjąć, aby złagodzić lub zrekompensować konsekwencje tych oddziaływań. Zidentyfikowanie problemów na jak najwcześniejszym etapie umożliwi uniknięcie powstawania lub
narastania konfliktów społecznych związanych z projektem „Programu Żuławskiego - 2030”.
3. OMÓWIENIE SPOTKAŃ ZE SPOŁECZEŃSTWEM
W ramach rozszerzonych konsultacji ze społeczeństwem „Programu Żuławskiego”
zorganizowano dwa spotkania otwarte dla społeczeństwa w Elblągu - 16 listopada w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” i w Gdańsku - 23 listopada w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W spotkaniach uczestniczyło łącznie 112 osób (56 osób w Gdańsku i 56 osób w Elblągu). Każdemu uczestnikowi spotkania wręczono ulotkę informacyjną o „Programie Żuławskim”, a także informację o Prognozie wraz z ankietą. W załączniku zamieszczono listę
obecności z obu spotkań oraz ankietę.
Dla potrzeb dokumentacyjnych wykonano zdjęcia na obu spotkaniach, które zamieszczono poniżej.
W ramach konsultacji odbyło się w dniu 18 listopada 2009 spotkanie z Zespołem
Konsultacyjnym, w skład które wchodzą przedstawicie beneficjentów „Programu Żuławskiego” oraz specjaliści i praktycy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej Żuław. W trakcie spotkania z Zespołem Konsultacyjnym zgłoszone zostały uwagi w formie ustnej i pisemnej.
Uwagi zgłaszane w czasie konsultacji dotyczyły przede wszystkim dokumentu głównego – tj. „Programu Żuławskiego”; nieliczne uwagi dotyczyły Prognozy.
Wszystkie uwagi zgłoszone w procesie konsultacji (ustne i pisemne) zebrane zostały
w formie tabeli (tabela 2). W tabeli znajdują się również informacje o sposobie uwzględnienia
zgłoszonych uwag lub ewentualnie wyjaśnienie dlaczego uwaga nie została uwzględniona.
Zbiorcze zestawienie uwag i wniosków, które wpłynęły w procesie konsultacji zarówno do Programu jak i do Prognozy zawiera tabela 2.
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Spotkanie w Elblągu w dniu 16 listopada 2009 roku
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Spotkanie w Gdańsku w dniu 23 listopada 2009 roku
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Tabela 2. Uwagi i wnioski do „Programu Żuławskiego” i Prognozy zgłoszone w procesie konsultacji społecznych, które odbyły się w miesiącach listopad – grudzień 2009 r.
w ramach rozszerzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Lp.

Sposób uwzględnienia uwagi w „Programie Żuławskim
2030”

Uwaga

Do Projektu Programu
Uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
W dalszym ciągu wiele miejsca poświęca się w Programie na opis i streszczenie różnego rodzaju dokumentów
strategicznych. Ze względu na fakt, że część zapisów
jest niepotrzebna i nie powiązana z tematem Programu,
należy z nich zrezygnować (np. opisy poszczególnych
dokumentów strategicznych zwłaszcza w rozdziale 8).

UWZGLĘDNIONO – rozdz. 5.1.6, częściowo usunięto
opis KPOŚK – jednak nie usuwano go w całości ze
względu na potencjalne kolizje między ochroną przeciwpowodziową a kanalizacją; dopisano uwagę dotyczącą konieczności unikania kolizji między kanalizacją,
a ochroną przeciwpowodziową;
Rozdz. 5.1.7 – dopisano informacje o projektowanych w
skali Polski dokumentach strategicznych – KPKZ i
KSRR oraz konieczność zwrócenia w nich (szczególnie
w drugim) uwagi na Żuławy jako obszar problemowy.
Wymieniono też dokument KPRM „Polska 2020. Wyzwania rozwojowe”

2.

Warto z uwagi na długookresowy charakter programu z
wyróżnieniem etapu wyraźniej wyróżnić charakteryzowane dokumenty na długookresowe tj. strategiczne (w
tym istniejące oraz aktualizowane) oraz średniookresowe, zwłaszcza określone w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: długookresowa strategia rozwoju
kraju, średniookresowa strategia rozwoju kraju, krajowa
strategia rozwoju regionalnego, które dopiero powstaja
ale będą warunkowały kolejne etapy. Dlatego należy
wskazać m.in. na potrzeby programu w aktualizowanych
dokumentach strategicznych oraz zapewnienie spójności
między programem a dokumentami przygotowywanymi
na lata 2014-2020 i następne okresy.

UWZGLĘDNIONO CZĘŚCIOWO – horyzont czasowy
uwzględnionych w Programie dokumentów został podany z reguły w ich tytule, dlatego nie ma konieczności
dalszego ich podziału ze względu na ten horyzont;
takie dokumenty jak projekty KSRR oraz KPZK oraz
Polska 2030 zostały uwzględnione w tekście dodanym
w rozdziale 5.1.7.

3.

Do s. 17 – proponuje się wskazać ew., że w przyjętej
przez Sejm RP „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” (M.P z 2001 r. nr 26 poz. 432),
m.in. wskazano na potrzebę przyjęcia strategicznych
zasad planowania i zarządzania na obszarach wyznaczonych granicami jednostek hydrograficznych z
uwzględnieniem problematyki długofalowej prewencji
przeciwpowodziowej oraz określono zadania ministra ds.
gospodarki wodnej w tym zakresie. Ich konkretyzacja
jest przygotowywana w tworzonej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”. Aktualne długookresowe wyzwania
znalazły też odzwierciedlenie w dokumencie rządowym
Polska 2030.

UWZGLĘDNIONO, rozdział 5.1.7

4.

Początek strony 24 uaktualnić – opublikowany został
projekt nowej aktualizacji KPOŚ. Nie do końca jest jasne
jakie jest powiązanie Programu KZPŻ do roku 2030 z
Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W tekście na str. 23-24 powiązania te nie zostały
w sposób przekonywujący opisane, dlatego proponuje
się albo usunięcie pkt 4.1.6 z dokumentu albo wykazanie
tych powiązań w sposób bardziej jednoznaczny i przekonywujący. Powiązania te mogłyby się wyrażać w
odpowiednich zapisach KPOŚK odnośnie specjalnych
wymogów w zakresie projektowania i realizacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodzią.

UWZGLĘDNIONO CZĘŚCIOWO – nie uwzględniono
projektu aktualizacji KPOŚK z 2009 r., gdyż w listopadzie 2009 r. został on negatywnie zaopiniowany przez
Krajową Radę Gospodarki Wodnej, w związku z czym w
aktualnej wersji nie będzie zatwierdzony;
uzasadnienie uwzględnienie KPOŚK zawarto w ostatnim akapicie rozdz. 5.1.6.

5.

Na str. 25 należy uaktualnić uchwałę przyjmująca Program ochrony środowiska o Uchwała nr.../.../09 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2009
roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 – 2014

UWZGLĘDNIONO w rozdz. 5.2.2.,

6.

Uwaga do stron 28-29 – niezbędna jest aktualizacja
rozdziału 4.2.3.bowiem została uchwalona zmiana planu

UWZGLĘDNIONO w rozdz. 5.2.3 – wprowadzono całkowicie nowy opis PZPWP, sporządzony na podstawie
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zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego - Uchwała Sejmiku 1004/XXXIX/09 w sprawie
zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego wraz z załącznikami

aktualizacji z 2009 r. oraz ocenę jego spójności z projektem Programu KZPŻ

7.

Do s. 69 – istnieją dwa oddzielne dokumenty: Program
rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego w
zakresie turystycznego ich wykorzystania „Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (UCHWAŁA
NR 1101/LII/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 23 października 2006 r. w sprawie
uchwalenia Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wisły
i Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska Międzynarodowa
Droga Wodna E-70)
oraz projekt Uchwała numer:
826/XXXV/09 z dnia: 2009.05.25 w sprawie przyjęcia
przez Województwo Pomorskie przygotowania projektu
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013 na odcinku położonym
na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego

UWZGLĘDNIONO poprzez modyfikację tytułu rozdz. 9.2
i dopisanie informacji o wymienionych dokumentach

8.

W dalszym ciągu w dokumencie brak jest praktycznie
jakichkolwiek informacji jak realizacja Programu wpłynie
na środowisko. Kwestia ta jest istotna ponieważ część
inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Programu ma być przeprowadzona na obszarach prawnie
chronionych w tym obszarach Natura 2000. Na stronie
73 stwierdza się tylko, że: Realizacja Programu może
też przynieść negatywne skutki dla części siedlisk i
gatunków wodnych oraz od wód zależnych, dla których
okresowe zalewy stwarzają korzystne warunki egzystencji. Niezależnie od tego, iż część zadań realizowanych w
ramach Programu – pomimo ich negatywnego wpływu
na przyrodę – będzie można uzasadnić istnieniem nadrzędnego interesu publicznego, wszystkie straty przyrodnicze będą wymagały zgodnych z prawem kompensacji. O ich skali zadecydują jednak dopiero ustalenia
dokonane w trakcie sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko poszczególnych zadań Programu.
Ponieważ projekt Program ma zostać poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko to
byłoby wskazane, aby kluczowe wnioski z oceny oddziaływania Programu na środowisko oraz kierunki wprowadzonych zmian w Programie jako efekt procesu oceny
oddziaływania na środowisko znalazły się w dokumencie
finalnym. W tej chwili struktura dokumentu nie przewiduje miejsca na taki rozdział, czy podrozdział.

UWZGLĘDNIONO CZĘŚCIOWO – poprzez uzupełnienie Programu o rozdział 7.4. przedstawiający zasady
realizacji Programu w świetle „dobrych praktyk” ochrony
przeciwpowodziowej; jednak podstawową rolę w prezentacji wpływu na środowisko ustaleń projektu Programu odgrywa Prognoza OOŚ, która wraz Programem
stanowi komplet dokumentów; ostateczna wersja Programu uwzględnia część wskazań sformułowanych w
Prognozie.

9.

W nawiązaniu do informacji na str. 79 zwraca się uwagę, że pierwszy etap Programu będzie finansowany ze
środków Funduszu Spójności (ramach III osi Priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko), który to fundusz nie
zalicza się jednak do grupy funduszy strukturalnych.

UWZGLĘDNIONO w rozdz.10

10.

Wydaje się też mało prawdopodobne, aby I etap Programu był realizowany w oparciu o środki prywatne w
tym w szczególności w oparciu o partnerstwo publicznoprywatne, dlatego proponuje się usunąć te formy finansowania I etapu Programu z opisu na str. 79.

UWZGLĘDNIONO – rozdz.10, podając odrębnie z
jakich grup źródeł będą finansowane zadania I i następnych etapów Programu

11.

Do źródeł finansowania Programu, po roku 2015, poza
unijnymi wymienionymi na str. 79 należałoby dodać
środki krajowe, w tym budżetu państwa, funduszy celowych i inne przewidziane wstępnie w tym okresie.

UWZGLĘDNIONO, j.w.

12.

W dalszym ciągu w projekcie Programu jest niewiele
informacji na temat systemu realizacji programu po 2015
r. Zapis mówiący, że „w jego wdrażaniu będzie musiało
uczestniczyć szereg instytucji szczebla krajowego,
regionalnego i lokalnego” (str. 80) jest niewystarczający.
Skoro znany jest przybliżony zakres inwestycji przewidzianych do realizacji po 2015 r. (tabela 9.1. na str. 77),
to proponuje się chociaż wymienić nazwy instytucji, które
te zadania mają realizować.

UWZGLĘDNIONO, poprawiono rozdział 11 dotyczący
instytucjonalnego aspektu realizacji Programu.

13.

Prawdopodobnie wzmocnienia instytucjonalnego wymagają także inne niż RZGW Gdańsk (minimum 3 etaty)
jednostki zaangażowane w realizację programu, dlatego

UWZGLĘDNIONO, poprawiono rozdział 11 dotyczący
instytucjonalnego aspektu realizacji Programu.
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Załącznik 6
w zapisie na str. 80 proponuje się uwzględnić potrzeby
pozostałych podmiotów, albo usunąć ten zapis ze
względu na zbyt dużą szczegółowość.
14.

W odniesieniu do propozycji zapisanej na str. 81 dotyczącej potrzeby podpisywania porozumień pomiędzy
RZGW Gdańsk a pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Programu, wydaje się to zasadne tylko
w przypadku, gdy porozumienia te będą wiązały się z
gwarancją zapewnienia środków z budżetu państwa na
zadania (zlecone z zakresu administracji państwowej)
przewidziane do realizacji w danym etapie.

UWZGLĘDNIONO CZĘŚCIOWO - Porozumienie zostało podpisane w dniu 11.12.09r. i stanowi załącznik do
Programu

15.

W odniesieniu do zapisów na str. 82 zwraca się uwagę
na fakt, że działania związane z ochroną przed powodzią w ramach III osi priorytetowej PO Infrastruktura i
Środowisko finansowane będą tylko ze środków Funduszu Spójności. Dlatego proponuje się wykreślenie informacji dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

UWZGLĘDNIONO w rozdz.11.2

16.

W nawiązaniu do informacji na str. 82, że „realizacja
Projektu wymaga zgodności z Wytycznymi Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w
zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu
projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, wskazuje się, że projekt powinien być także realizowany zgodnie z innymi wytycznymi
Ministra Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym proponuje się wymienienie wszystkich tytułów
obowiązujących aktualnie wytycznych, albo usunięcie
przytoczonego zapisu.

UWZGLĘDNIONO – rozdz.11.2, poprzez wprowadzenie uogólnionego zapisu, że „..realizacja Projektu wymaga zgodności z obowiązującymi wytycznymi Ministra
Rozwoju Regionalnego...”.

17.

W rozdziale 11 powinny zostać także podane wartości
poszczególnych wskaźników w układzie: wartość bieżąca, wartość w 2015 r., wartość w 2022 r. oraz wartość
2030 r. Bez określenia chociaż przybliżonych wartości
zaproponowanych w dokumencie wskaźników praktycznie niemożliwe będzie monitorowanie postępów realizacji Programu, do czego w rozdziale 10 dokumentu zostało zobowiązane RZGW Gdańsk. Poza tym brak wartości
wskaźników może sugerować, że twórcy Programu nie
do końca wiedzą, jakie wymierne efekty poprzez realizację Programu planują osiągnąć. Ponadto w przypadku
nieokreślenia wartości wskaźników bardzo wątpliwy jest
postulat ich monitorowania w cyklu rocznym (str. 83).

UWZGLĘDNIONO CZĘŚCIOWO – rozdz.12.1; posiadane w trakcie realizacji dane nie umożliwiały określenia
docelowych wartości wskaźników; do Programu wprowadzono zapis, że „...wartości wskaźników w roku 2015,
zostaną określone przed rozpoczęciem realizacji Programu przez Jednostkę Zarządzającą Programem
(JZP). Natomiast wartości docelowe wskaźników w roku
2030 będzie można określić dopiero po sformułowaniu
listy działań planowanych do wykonania w latach 2016 –
2030...”

18.

W nawiązaniu do informacji ze str. 95, wskazuje się, że
prawidłowe wypełnienie wniosku aplikacyjnego jest
objęte umową z Konsorcjum MGPP, co potwierdza zapis
na str. 87 projektu Programu.

UWZGLĘDNIONO, poprawiono rozdział 13 dotyczący
Realizacji I Etapu Programu.

19.

Na obecnym etapie przygotowań, kiedy w ramach I
etapu Programu ma być złożonych 6 odrębnych projektów i wniosków aplikacyjnych raczej nie przewiduje się
jednego, wspólnego dla wszystkich Beneficjentów studium wykonalności (najbardziej prawdopodobny wariant
przewiduje część wspólną taką samą dla wszystkich
beneficjentów oraz odrębne rozdziały dedykowane
każdemu projektowi). W związku z czym zapis na stronie
95 powinien zostać zaktualizowany.

UWZGLĘDNIONO, poprawiono rozdział 13 dotyczący
Realizacji I Etapu Programu.

20.

Do Programu powinien zostać dodany załącznik 2,
zawierający chociaż przybliżony zakres inwestycji przewidzianych do realizacji po roku 2015. Wydaje się, że
jego opracowanie jest, możliwe skoro w tabeli 9.1 na str.
77 oszacowano koszty realizacji zadań w latach 20162030 i to w podziale na grupy zadań oraz tereny ich
realizacji. Ponadto do tego celu można wykorzystać
dane zawarte w załączniku nr 1 („Wykaz głównych
zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w
ramach Programu „kompleksowego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Żuław”) do wersji Programu z 13
lipca br.

NIE UWZGLĘDNIONO – zadania planowane do realizacji po 2015 r. będzie można określić dopiero po wykonaniu wszystkich opracowań wymaganych przez
Dyrektywę Powodziową; ogólne kierunki działań planowanych po roku 2015 wynikają z tab.9.1., jednak oszacowane w niej kierunki i koszty realizacji Programu po
2015 r. wynikają z potrzeb zgłoszonych przez aktualnych Partnerów Programu w 2008 r. i po wykonaniu w/w
opracowań mogą ulec istotnej modyfikacji.

21.

Cel I – „Przebudowa, odbudowa i budowa przeciwpo-

Uwagi Urzędu Miasta Elbląg
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UWZGLĘDNIONO w rozdz. 7.2., w ramach listy działań

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”
wodziowych urządzeń technicznych.
Należy wprowadzić zapis o następującym brzmieniu:
Działania:
Pkt1, przebudowa, odbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych lub ścianek szczelnych,
Pkt 6, przebudowa, odbudowa i budowa cieków, kanałów i rowów w celu zapewnienia ich przepustowości oraz
odwodnienia tzw. zawala i terenów narażonych na długotrwałe zalania.

V celu strategicznego w brzmieniu:
- pkt1, przebudowa, odbudowa, budowa wałów przeciwpowodziowych i umocnień brzegowych,
- pkt 6, przebudowa, odbudowa i budowa systemów
odwodnień, w tym cieków, kanałów, rowów i innych.

22.

„Zadania do realizacji przez poszczególnych Beneficjentów obejmują…”
Należy wprowadzić następujący tekstu:
Miasto Elbląg
o
Rzeka Elbląg
- Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu – rejon od rzeki Fiszewki oraz Polder
Nowe Pole-Zatorze oraz Monitoring powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe.

UWZGLĘDNIONO w rozdz. 13., dopisując w specyfikacji zadań planowanych do wykonania przez Partnerów
Programu „wykonanie Lokalnego Systemu Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe”

23.

Załącznik nr 1 do projektu Programu „Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku
2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” – tabela
Pozycja 13:
Proszę o wprowadzenie zapisów w brzmieniu:
Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbląg:
- Przebudowa systemu przeciwpowodziowego w rejonie
od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta
- Przebudowa systemu w rejonie od rzeki Fiszewki
Pozycja 14
Proszę o wprowadzenie zapisów w brzmieniu:
- Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego
brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole Zatorze
- Monitoring powodziowy - Lokalny System Monitorowania
i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe

UWZGLĘDNIONO CZĘŚCIOWO, poprzez wprowadzenie zmian w pozycjach 13 i 14 załącznika 1; nie połączono pozycji 12 i 13 w zał.1, aby nie burzyć dotychczasowego układu zadań Programu do roku 2015

24.

Ponadto właściwy opis przedsięwzięć przekazano w
tabeli, stanowiącej załącznik nr 1

UWZGLĘDNIONO w zał.1

25.

W nazwie programu używane jest określenie „etapu
2015” – pod czym przyjmuje się realizację projektu
„Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego
Żuław – Etap I” w ramach POIŚ na lata 2007 – 2013 z
rozliczeniem do 2015 roku – co ma nawiązywać do
innych przygotowywanych programów o charakterze
ogólnokrajowym m.in..: Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015).
Właściwsze jednak - w nawiązaniu do wręcz pewnego
ubiegania się o dofinansowanie dalszych zadań inwestycyjnych w kolejnych perspektywach czasowych np.
2014 – 2020 z funduszy Unii Europejskiej – jest jednak
przyjęcie roku 2013 jako pierwszego etapu w kwestii
planowania realizacji programu, nawiązującego do ram
unijnych (dot. str. tytułowej jak i kolejnych na których
pojawia się informacja o etapach realizacji programu).

NIE UWZGLĘDNIONO – horyzont czasowy realizacji I
etapu Programu nawiązuje do NSGW oraz terminów
wdrażania wymogów Dyrektywy Powodziowej, a także
okresów budżetowania rozwoju ze środków UE +2 lata,
dlatego powinien być utrzymany

26.

Wątpliwości budzi uznanie Szkarpawy za główny ciek
Żuław Wielkich- od zachodu ogrodzona jest od głównego nurtu Wisły śluzą żeglowną przez co prąd Szkarpawy
jest praktycznie zerowy. Poza tym Nogat nie łączy się de
facto ze Szkarpawą. Obydwie rzeki mają jedynie wspólne ujście do Zalewu Wiślanego. Dla wspomnianych
powyżej Żuław Wielkich właściwsze jest wskazanie Tugi
/ Dużej Świętej jako głównego cieku.

UWZGLĘDNIONO – w rozdz. 6.2.

27.

Jeżeli w całym tekście Programu używana jest nazwa
Tuga - nie ma powodu by na mapach 5.1-4 występowała jako Tuja tj. także strony 34, 36 oraz 38.

UWZGLĘDNIONO na wskazanych rycinach i stronach
(numeracja zmieniona w ostatecznej wersji Programu)

Uwagi Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
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Załącznik 6
28.

Struktura instytucjonalna za mało miejsca poświęca
zadaniom i zakresowi obowiązków pozostałych partnerów programu.

UWZGLĘDNIONO CZEŚCIOWO, poprawiono rozdział
11.1, dotyczący instytucjonalnego aspektu realizacji
Programu, w którym dodano schemat zależności Partnerów Projektu oraz w załączniku 3 dodano „Umowę w
sprawie realizacji I Etapu Programu Żuławskiego –
2030” w która zawiera zadania i obowiązki Partnerów
Programu.

29.

Koszt odbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki
Wisły to 75,72 mln PLN, a nie 78,6 mln jak w publikacji.

NIE UWZGLĘDNIONO, jest to koszt brutto, więc jest
prawidłowy

30.

W tabeli wpisano niewłaściwe kilometraże wałów w poz.
7, 8 oraz 9. Powinno być:
7.
km 14 + 300 - 21 + 500
8.
km 21 + 500 - 28 + 200
9.
km 87 + 350 - 89 + 500

UWZGLĘDNIONO w załączniku 1

31.

Przesłano poprawiono informacje odnośnie opisu technicznego

UWZGLĘDNIONO w załączniku 1

32.

Niezbędność połączenia działań Programu z planem
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Żuław. Plan przestrzenny powinien być sporządzony przy współpracy obydwu województw (pomorskiego i
warmińsko – mazurskiego). Np. w powyższym planie
powinny być wyznaczone tereny przeznaczone dla
rozwoju osadnictwa oraz obszary przeznaczone do
renaturyzacji.

UWZGLĘDNIONO – rozdz.7.3, poprzez dodanie zapisu
o konieczności zwiększenia harmonizacji planowania
przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie wojewódzkim i gminnym w obrębie Żuław.

33.

Przepisów prawnych, w których nie ma umocowania
prawnego, aby stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego na poziomie województw. Zaproponowano
stworzenie silnego ciała koordynującego.

UWZGLĘDNIONO – rozdz. 7.3, zaproponowano przywrócenie formuły sporządzania planów przestrzennych
obszarów funkcjonalnych

34.

Nazw zadań realizowanych przez Miasto Elbląg, które w
załączniku do Programu nie są spójne z kartami zadań.

UWZGLĘDNIONO w załączniku 1
uwag zgłoszonych przez ŻZMiUW

35.

Presji osadnictwa, w wyniku której budynki są stawiane
na terenach do tego nieodpowiednich. Potrzebna jest
restrukturyzacja systemu utrzymania bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.

UWZGLĘDNIONO w rozdz. 7.3., przez dodanie zdanie
„Należy zwrócić szczególną uwagę na unikanie trwałego
zainwestowania terenów charakteryzujących się wysokim zagrożeniem powodziowym”

36.

Zgodności Programu z dokumentami Polityki Przestrzennej Państwa. Istnieje potrzeba krótkiego komentarza w Programie o tym, że jest zgodny ze strategią
państwa do roku 2015. Ponadto Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego powinno przygotować program ponadregionalny dla Żuław, ponieważ jest to obszar o największym bezrobociu, problemowy co nie jest uwzględniane
przy tworzeniu całościowych dokumentów dla państwa.

UWZGLĘDNIONO poprzez dodanie podrozdziału
5.1.7., dotyczącego projektów KPZK i KSRR oraz dokumentu Polska 2030

37.

Braku przygotowania RZGW do zarządzania Programem po jego zatwierdzeniu przez Ministerstwo Środowiska.

UWZGLĘDNIONO, poprawiono rozdział 11.1, dotyczący instytucjonalnego aspektu realizacji Programu.

38.

Wymogów Unijnych, które stanowią, iż jednym z kryteriów Dyrektywy Powodziowej jest działanie zlewniowe.

Wprowadzanie Dyrektywy Powodziowej w ramach
Programu będzie uwzględniało działanie zlewniowe i
założenia Programu to przewidują, więc nie trzeba było
dokonywać dodatkowych zmian

Uwagi Zespołu Konsultantów z dnia 18.11.09r.

– na podstawie

Uwagi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
39.

Dołączyć: zwany „Programem Żuławskim - 2030”

UWZGLĘDNIONO, strona tytułowa

40.

Dopisać: oraz przy dodatkowych konsultacjach dr Kazimierza Cebulaka

UWZGLĘDNIONO, lista wykonawców programu na s. iii

41.

Dodać treść dotyczącą rozwiązań alternatywnych oraz
wstęp do Programu.

UWZGLĘDNIONO poprawiono rozdział 3, dotyczący
metod opracowania, wariantów i horyzontu czasowego
Programu, dodając podrozdział: warianty opracowania
dokumentu strategicznego.
Wprowadzono też rozdział 1 Wstęp.

42.

Lech Michalczewski:
Propozycja uwzględnienia w „Programie Żuławskim”
działań z zakresu bezpośredniej walki z powodzią i
pomocy w organizowaniu ochrony przez lokalną społeczność (punkty wydawania worków, pozyskiwania

Uwagi w czasie spotkania konsultacyjnego w Elblągu 16.11.09
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Jan Maścianica Wicewojewoda warmińsko-mazurski:
Powódź w dniach 13-15 października pokazała, że
służby są obecnie dobrze przygotowane do prowadzenia akcji bezpośrednio w terenie; nie brakowało ani

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”
piasku, informacji)

worków ani piasku
Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
W
I
Etapie
Programu
będą
ne/modernizowane zadania istniejące

realizowa-

43.

Jan Maścianica Wicewojewoda warmińsko-mazurski:
Czy w „Programie Żuławskim” uwzględniono inny projekt przekopu przez Mierzeję Wiślaną?

Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
Nie uwzględniono, ponieważ ten projekt zlokalizowany
jest poza obszarem „Programu Żuławskiego” i znajduje
się w kompetencjach innego organu – Urzędu Morskiego

44.

Marek Seredyński Mieszkaniec Wyspy Nowakowskiej:
Jaki był sposób doboru zadań I etapu „Programu Żuławskiego” i czy na pewno jest on kompleksowy

Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
Zadania zgłoszone zostały przez wszystkich beneficjentów i było ich około 200, następnie spośród nich wskazane zostały te zadanie, które są najpilniejsze i mają
zaawansowany proces przygotowania.
Nazwa „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe...” dotyczy całego Programu realizowanego do
roku 2030. Zadania które będą realizowane po roku
2015 będą miały charakter kompleksowy, ponieważ
będą wynikały z metodycznego podejścia do zarządzania ryzykiem na obszarze Żuław i nizin nadwiślańskich
(przygotowanie map zagrożeń i ryzyka powadzi oraz
planów zarządzania ryzykiem).
I etap Programu nie ma charakteru kompleksowego
ponieważ ma na celu realizację najpilniejszych zadań.

45.

p.Sołowiej Starostwo Elbląskie:
Dlaczego na terenie Żuław Elbląskich w I etapie realizowanych jest więcej pompowni niż wałów?

Z-ca Dyrektora Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:
Takie zadania uznano za najpilniejsze z punktu widzenia administratora urządzeń na tym terenie.
Irena Derewecka Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Elbląga ds. Strategii i Rozwoju Miasta:
Miasto Elbląg uczestniczyło od samego początku w
tworzeniu „Programu Żuławskiego” i współpraca układa
się dobrze.
Podziękowania dla RZGW za determinację w przygotowaniu w krótkim czasie i prowadzeniu Programu

46.

Zygmunt Tucholski - z-ca Wójta Gminy Elbląg:
Dlaczego w I etapie będą realizowane wały wokół jeziora Drużno, skoro bardziej potrzebne są na Wyspie Nowakowskiej, która pierwsza przyjmuje falę powodziową
ze względu na bliskie sąsiedztwo Zalewu Wiślanego?
Czy „Program Żuławski” porusza problem zbyt dużego
rozproszenia kompetencji w prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej?

Z-ca Dyrektora Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:
„Program Żuławski” przygotowywany było od kilku lat i
zgłoszono te zadania, które były najpilniejsze. Powódź
sprzed miesiąca (13-15 października 2009) pokazała,
że trzeba pomyśleć o innych rejonach, które dotychczas
uznawano za wystarczająco chronione przed powodzią
(np. Wyspa Nowakowska, na której zmodernizowano
wały po powodzi w 1983 roku).
Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
W chwili powstawania „Programu Żuławskiego” zadania
już były wybrane na podstawie wcześniejszych opracowań. Były to najpilniejsze zadania.
Pani dyrektor przedstawiła plany RZGW w zakresie
opracowania gotowych scenariuszy, które pozwolą na
podejmowanie dobrych decyzji w zakresie inwestowania. Wyjaśniła również, że skupisko ludności na km2 jest
najważniejszym wskaźnikiem dla wyboru priorytetów i
wielkości urządzeń hydrotechnicznych, które maja być
budowane.

47.

Marek Seredyński - mieszkaniec Wyspy Nowakowskiej:
Dlaczego spotkanie nazywa się konsultacjami, skoro
jest to tylko informowanie o Programie – zadania I etapu
zostały już przesądzone. Czy będą podobne konsultacje
dla zadań wyznaczonych do realizacji po roku 2015?

Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
Obecne konsultacje związane są z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i taka jest
formuła tych spotkań, że informuje się o tym co zostało
przygotowane i jak to wpływa na środowisko a następnie zbiera się uwagi i wnioski, np. w formie ankiet.
Obecne wyzwania gospodarki wodnej, w tym ochrony
przed powodzią wymagają silnej współpracy ze społeczeństwem, czego wyrazem jest między innymi jeden z
celów szczegółowych „Programu Żuławskiego”, dlatego
podobnych spotkań będzie na pewno więcej.
Kolejne etapy realizacji Programu będą na pewno podlegały konsultacjom społecznym.
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48.

Marek Seredyński - mieszkaniec Wyspy Nowakowskiej:
W projekcie planu gospodarowania wodami w dorzeczu
Wisły proponowane są ogromne kwoty między innymi na
plany ochrony obszarów Natura 2000. Na „Program
Żuławski” przewidziano znacznie mniejsze środki?

Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
W projekcie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu
Wisły zawarte są jedynie szacunki, które nie mają formy
konkretnych projektów i zadań; nie ma podanych źródeł
finansowania.

49.

Tadeusz Liziński – Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, komentarz:
1. Należy uzupełnić Program i Prognozę w aspekcie
melioracji szczegółowych, które nie leżą w gestii organów administrujących na tym terenie, jednak są na
Żuławach ważnym elementem ochrony przed powodzią.
2. Należy zdawać sobie sprawę, że nowoczesne podejście do ochrony przed powodzią uwzględnia aspekty
ekonomiczne co oznacza, że nie chroni się wszystkiego
za wszelką cenę. Możliwe, że niektóre obszary Żuław
nie będą objęte ochroną.
3. W przeszłości budowano na Żuławach domy wraz z
zagrodami na tzw. terpach (podwyższenie terenu);
obecnie buduje się na rzędnej terenu co zwiększa straty
materialne w przypadku powodzi.
4. Prowadzenie gospodarki rolnej niezgodnie z predyspozycjami terenu (zamian użytków zielonych na pola
uprawne: rzepak i pszenica) powoduje, że rolnicy mogą
często mieć straty (co 4-5 lat) wynikające z podtopień
terenu. Rolnicy prowadząc gospodarkę rolną niezgodnie
z warunkami gruntowymi powinni się ubezpieczyć od
stosunkowo częstych podtopień. Nie można przerzucać
odpowiedzialności za ten fakt na zarządy melioracji.

Komentarze nie wymagające odpowiedzi

50.

Lech Czyżyk – Skoczek - mieszkaniec polderu Rubno:
Dlaczego wały Wyspy Nowakowskiej podniesiono tylko
do rzędnej 6,5 m? Czy zaniżono to wały, gdyż w innych
miejscach jest 7m?

Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
Szczegółowe pytanie, które należy skierować do dyrektora Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Odpowiedź już została przekazana na piśmie przez
ŻZMiUW w Elblągu (RZGW jest w jej posiadaniu)

51.

Mieczysław Struk Wicemarszałek Województwa Pomorskiego:
Wyraził zadowolenie, że tak licznie stawili się wójtowie i
mieszkańcy Żuław.
Zwrócił uwagę na długi horyzont czasowy Programu, co
jest bardzo ważne, że nie jest tylko wiązany z finansowaniem UE, ponieważ infrastruktur przeciwpowodziowa
Żuław wymaga stałego utrzymywania i finansowania.
Zwrócił uwagę, że w kraju brak ważnych dokumentów
strategicznych (Strategia Rozwoju Kraju jest tylko do
roku 2015, w fazie przygotowania są: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego), do których winien być
dowiązany „Program Żuławski”.
„Program Żuławski” wymaga porozumienia dwóch województw, obecnie brak jest instrumentów prawnych do
realizacji projektów rozwoju obejmujących dwa województwa: programy te winny być prowadzone z udziałem Ministra Rozwoju Regionalnego

Komentarze nie wymagające odpowiedzi

52.

Roman Pawłowski Zastępca Wójta Gminy Stegna:
Na obszarze tej gminy znajduje się ujściowy odcinek
Wisły objęty ochroną w formie rezerwatu i obszaru Natura 2000 – człowiek przyczynił się do uformowania się
tego obszaru poprzez sztuczne przekopanie Wisły i
ukierunkowanie jej biegu w ujściowym odcinku, dlatego
zwraca uwagę na konieczność kompromisu między
ochroną przyrody a ochroną przed powodzią – udrożnienie ujścia Wisły będzie miało nie tylko wymiar ochrony przed powodzią ale będzie także korzystne dla turystyki wodnej i transportu wodnego; powinno się rozważyć również realizację miejsca do cumowania jednostek
pływających.
Proponował ponowne przeanalizowanie rozwiązań dla
Szkarpawy i Wisły Królewieckiej, po powodzi 13-15

Komentarze nie wymagające odpowiedzi

Uwagi w czasie spotkania konsultacyjnego w Gdańsku 23.11.09
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Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”
października 2009.
53.

Jan Kulas – poseł RP
Zgłosił problemy Niziny Walichnowskiej i Kwidzyńskiej,
które nie zostały uwzględnione w I etapie „Programu
Żuławskiego”

Zadania w obrębie tych regionów będą mogły być realizowane w etapach Programu po 2015 r. o ile taka potrzeba wyniknie z opracowań sporządzonych na podstawie Dyrektywy Powodziowej

54.

Dr Cebulak:
W historii powojennej Żuław wszelkie programy realizowane na tym terenie były rządowe a nie resortowe.
Specyfika tego terenu wymaga porozumienia wielu
ministrów.
Żuławy postulowane są wpisania na listę światowego
dziedzictwa Unesco.

Komentarze nie wymagające odpowiedzi

55.

Kołodziejczyk Wójt Gminy Pruszcz Gdański:
Konsultacje będą prawdopodobnie przebiegać bez
problemów bo wszystkim zależy na realizacji Programu
Pruszcz Gdański położony jest częściowo na Żuławach
a częściowo na obszarach wysoczyznowych. Konieczna
jest realizacja zbiorników retencyjnych na terenach poza
Żuławami, które w sposób istotny wpływają na zagrożenie powodziowe Żuław. Gmina Pruszcz Gdański musi
zrealizować 4 zbiorniki retencyjne, jednak dla budżetu
gminy jest to zbyt durzy wysiłek finansowy.
- konieczne jest uwzględnienie w ochronie przeciwpowodziowej obszarów okołożuławskich oraz wsparcie
finansowe dla gmin wiejskich w realizacji dużych zadań

Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
W podobnej sytuacji jak gmina Pruszcz Gdański znajdują się również inne gminy.
Konieczne jest współfinansowanie tego typu zadań z
regionalnych programów operacyjnych

56.

Leszek Karwowski Prezes KZGW:
Obejmuje specjalną opieką projekty bardzo ważne w
skali kraju, wymagające pilnych działań, do takich zalicza się „Program Żuławski”.
Opracowane metodyki przygotowania map zagrożenia i
ryzyka powodzi zgodnie z Dyrektywą Powodziową nie
uwzględniają specyfiki Żuław, w tym zjawiska cofki,
dlatego dobrze, że realizacja „Programu Żuławskiego”
uwzględnia te aspekty.
Program wymaga porozumienia marszałków obu województw i Ministra Środowiska – przygotowane jest takie
porozumienie, które będzie uroczyście podpisane 11
grudnia 2009r.
KZGW przymierza się do opracowania Strategicznego
programu dla Wisły p.t. „Wisła 2030”, który będzie obejmował wszystkie wykonane dotychczas opracowania
oraz specyfikę regionów, w tym Żuław. Opracowanie
tego programu winno ułatwić utrzymanie m.in. infrastruktury przeciwpowodziowej Żuław.

Komentarze nie wymagające odpowiedzi

57.

Stanisław Lamczyk - poseł RP
Pracuje przy programie ochrony brzegów morskich i
deklaruje wszelką pomoc w przygotowaniu i realizacji
„Programu Żuławskiego”

Komentarze nie wymagające odpowiedzi

58.

Starosta Powiatu Nowodworskiego:
Propozycja przyspieszenia prac modelowych nad rozwiązaniem systemu ochrony przeciwpowodziowej Nowego Dworu Gdańskiego i okolic, szczególnie w kontekście ostatniej powodzi w październiku.
Propozycja dodania do wniosków do Prognozy i do
„Programu Żuławskiego” modelu Zalew Wiślany –
Szkarpawa i ustalenie czy konieczne jest budowanie
nowych wałów jeśli realizowane będą wrota sztormowe.

Bardzo istotnym działaniem, również w I etapie Programu, będzie wdrożenie dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim w aspekcie: wstępnej oceny ryzyka powodziowego (ustalającej obszary
szczególnego zagrożenia powodziowego), map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, planu zarządzania
ryzykiem powodziowym, zawierającego zdefiniowane
cele, rodzaj ich ochrony i listę działań.
Jest to nowa droga podejścia do tematu powodzi, pozwalająca racjonalnie wyważyć konieczny stopień zabezpieczenia przeciwpowodziowego poszczególnych
rejonów w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka z
uwzględnieniem dóbr podlegających ochronie, tj. zdrowie i życie ludzi, środowisko, działalność gospodarcza
oraz dziedzictwo kulturowe. Zidentyfikowane rodzaje
ryzyka, graficznie przedstawione zagrożenia umożliwią
opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym z listą działań dla osiągnięcia zdefiniowanych
celów. (patrz również rozdz. 10)

59.

Mieczysław Struk Wicemarszałek Województwa Pomor-

Komentarze nie wymagające odpowiedzi
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skiego:
Wyraził zadowolenie, że tak licznie stawili się wójtowie i
mieszkańcy Żuław.
Zwrócił uwagę na długi horyzont czasowy Programu, co
jest bardzo ważne, że nie jest tylko wiązany z finansowaniem UE, ponieważ infrastruktur przeciwpowodziowa
Żuław wymaga stałego utrzymywania i finansowania.
Zwrócił uwagę, że w kraju brak ważnych dokumentów
strategicznych (Strategia Rozwoju Kraju jest tylko do
roku 2015, w fazie przygotowania są: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego), do których winien być
dowiązany „Program Żuławski”.
„Program Żuławski” wymaga porozumienia dwóch województw, obecnie brak jest instrumentów prawnych do
realizacji projektów rozwoju obejmujących dwa województwa: programy te winny być prowadzone z udziałem Ministra Rozwoju Regionalnego
Uwagi zgłoszone w ankietach
60.

Należy prowadzić monitoring poziomu wód w kanałach i
na stacjach pomp, co umożliwi pozyskanie informacji o
stanie wód w rowach (wprowadzenie stacji pomiarowych);

Bardzo istotnym działaniem, równolegle do I etapu
Programu, będzie wdrożenie dyrektywy w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarządzania nim w aspekcie:
wstępnej oceny ryzyka powodziowego (ustalającej obszary szczególnego zagrożenia powodziowego), map
zagrożenia i map ryzyka powodziowego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, zawierającego zdefiniowane cele, rodzaj ich ochrony i listę działań.
Jest to nowa droga podejścia do tematu powodzi, pozwalająca racjonalnie wyważyć konieczny stopień zabezpieczenia przeciwpowodziowego poszczególnych
rejonów w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka z
uwzględnieniem dóbr podlegających ochronie, tj. zdrowie i życie ludzi, środowisko, działalność gospodarcza
oraz dziedzictwo kulturowe. Zidentyfikowane rodzaje
ryzyka, graficznie przedstawione zagrożenia umożliwią
opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym z listą działań dla osiągnięcia zdefiniowanych
celów. (patrz również rozdz. 10)

61.

Wskazano na konieczność budowy wrót przeciwsztormowych

W chwili powstawania „Programu Żuławskiego” zadania
do I Etapu były już wybrane na podstawie wcześniejszych opracowań. Były to najpilniejsze zadania. Zadania
które będą realizowane po roku 2015, będą wynikały z
metodycznego podejścia do zarządzania ryzykiem na
obszarze Żuław i nizin nadwiślańskich (przygotowanie
map zagrożeń i ryzyka powadzi oraz planów zarządzania ryzykiem) wskazując konkretne potrzeby inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym
wrota przeciwsztormowe. (patrz również odpowiedź na
uwagę nr 60)

62.

Należy ująć w Programie modernizacji stacji pomp nr
15 w Cedrach Wielkich;
wyrażono obawę czy do 2015r. zostaną wykorzystane
środki finansowe;

Odpowiedź j.w.

63.

Według ankietowanych w Programie nie uwzględniono
ochrony przeciwpowodziowej Nowego Dworu Gdańskiego, a ostatnie wydarzenia z listopada dowodzą
takiej konieczności; tereny rolnicze zostały wówczas
ochronione przed powodzią natomiast miasto było bezbronne wobec tzw. „cofki”

Odpowiedź j.w.

64.

Należy ująć w programie i dofinansowaniu utrzymanie
zbiorników małej retencji; zgłoszone uwagi dotyczą
następujących miejscowości: Pruszcz Gdański, Stanisławowo, Cedry Małe, Kiezmark, Długie Pole, Koszwały, Trutnowy, Leszkowy, Giemlice, Wocławy, Cedry
Wielkie, Miłocin, Trzcińsko.

Odpowiedź j.w.

65.

Ankietowanych niepokoją bardzo odległe terminy realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Wiśle
Królewieckiej i Szkarpawie oraz nie określenie żadnego
terminu zakończenia budowy wału od Zalewu Wiślane-

Odpowiedź j.w.
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go na terenie gmin Krynica Morska i Sztutowo;
66.

Wskazywano na potrzebę stałego monitoringu zagrożeń powodziowych oraz szybszego powiadamiania
mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach;

Patrz odpowiedź do uwagi nr 60.

67.

Wymieniano potrzebę jasnego podziału zadań pomiędzy poszczególne służby oraz zorganizowania szkoleń
przygotowujących mieszkańców do sytuacji awaryjnej;

Rozdział 7 dotyczący zagadnień celów, priorytetów i
instrumentów realizacji Programu porusza to zagadnienie, formułując konkretne wnioski i działania, w tym
działania edukacyjne.

68.

Według mieszkańców Żuław problem stanowi zasypywanie rowów melioracyjnych i łączenie tym samym pól
w wielkie poldery przez duże gospodarstwa rolne;

Jest to uwaga do użytkowników i właścicieli danych
urządzeń natomiast rozdział 7 dotyczący zagadnień
celów, priorytetów i instrumentów realizacji Programu
porusza to zagadnienie, formułując konkretne wnioski i
działania, w tym działania edukacyjne.

69.

Konieczne, według ankietowanych, jest dbanie o przepływowość kanałów, które stają się niedrożne przez
gęsto porastającą roślinność wodną;

Odpowiedź j.w

70.

Mieszkańcy Żuław wspominali również o działalności
bobrów powodującej zniszczenia wałów;

Jest to ważne zagadnienie dotyczące utrzymania obecnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ich właściciele/zarządzający wraz z RDOŚ zajmują się tą sprawą w
celu rozwiązania problemu.

71.

Poruszono też kwestię dróg dojazdowych do i na wałach, które nie są odśnieżane i często nie ma możliwości dojazdu w sytuacji awaryjnej, takiej jak np. zator
lodowy powodujący spiętrzenie wody;

Jest to uwaga do właścicieli/zarządzających danym
urządzeniem. Program jest dokumentem strategicznym,
wyznaczającym ramy/podstawy do prowadzenia inwestycji w ochronę przeciwpowodziową Żuław w mniejszym stopniu zajmując się zagadnieniem jej utrzymania.

72.

Nie ma też na wałach sprawnych szlabanów co utrudnia ochronę przed dewastacją;

Odpowiedź j.w.

73.

Na uwagę zasługuje według ankietowanych stan magazynów przeciwpowodziowych, które wymagają wymiany zdegradowanego wyposażenia na sprzęt sprawny i nowoczesny.

Uwaga do Centrów Zarządzania Kryzysowego, które
zajmują się tym zagadnieniem.

Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko
Uwagi Zespołu Konsultantów
74.

Odejścia od używania klasyfikacja czystości wód.

75.

Cel I – „Przebudowa, odbudowa i budowa przeciwpowodziowych urządzeń technicznych.
Proszę o wprowadzenie zapisu o następującym brzmieniu:
Działania:
Pkt1, przebudowa, odbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych lub ścianek szczelnych,
Pkt 6, przebudowa, odbudowa i budowa cieków, kanałów i rowów w celu zapewnienia ich przepustowości oraz
odwodnienia tzw. zawala i terenów narażonych na długotrwałe zalania.

Uwzględniono w streszczeniu i rozdziale 3.1. :
Pkt 1, przebudowa, odbudowa, budowa wałów przeciwpowodziowych i umocnień brzegowych,

76.

„…zadania do realizacji przez poszczególnych Beneficjentów obejmują…”
proszę o wprowadzenie następującego tekstu:
Miasto Elbląg
o Rzeka Elbląg
- Przebudowa systemu przeciwpowodziowego
prawego brzegu – rejon od rzeki Fiszewki oraz
Polder Nowe Pole-Zatorze oraz Monitoring powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania

Uwzględniono w streszczeniu oraz w rozdz. 3.3.

77.

a) Poziom II
„Zmniejszenie zagrożeń powodziowych:”
Proszę o wprowadzenie pkt 3 o następującym
brzmieniu: „przebudowa systemu przeciwpowo-

Ze względu na brak danych o czystości wód w nowym
ujęciu dla ważniejszych cieków żuławskich omówiono
zarówno nowe jak i stare ujęcie – rozdział 6.

Uwagi Urzędu Miasta Elbląg

Pkt 6, przebudowa, odbudowa i budowa systemów
odwodnień, w tym cieków, kanałów, rowów i innych.

Uwzględniono w rozdziale 4.4.1.
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dziowego prawego i lewego brzegu rzeki Elbląg
b) Poziom III
„Zwiększenie bezpieczeństwa polderów”
Proszę o wprowadzenie pkt 1 o następującym
brzmieniu: „budowa i odbudowa kanałów odprowadzających wody z polderu z tzw. zawala”
c) „Działania techniczno-organizacyjne”:
Proszę o wprowadzenie pkt 2 o następującym
brzmieniu: System monitoringu lokalnego ppow.
Rzeki Elbląg od Jeziora Drużno do Zalewu Wiślanego.
78.

do zapisów dotyczących „Żuław Elbląskich” proszę o
wprowadzenie następującego tekstu: „Zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym polderów zlokalizowanych na
terenie Żuław Elbląskich jest zapewnienie dobrego
funkcjonowania pompowni oraz należyte obwałowanie
cieków płynących po tym terenie, a także budowa i
odbudowa kanałów odprowadzających wody z polderu i
z tzw. zawala.”

Uwzględniono w rozdziale 4.2.

79.

Tabela 3. Podział zadań w zależności od skali zagrożenia powodziowego
Poziom II Skala subregionalna
W pozycji „Działania przeciwdziałające zagrożeniom”,
pkt. 3 proszę zastąpić następującym tekstem: „przebudowa systemu p.pow. prawego i lewego brzegu rzeki
Elbląg”

Uwzględniono w rozdziale 4.4.1

80.

W tabeli 11. „Kolizje planowanych działań z obszarami
chronionymi” błędnie określono, że zadania C02a, C02b,
są zlokalizowane w obrębie obszarów chronionych.
Wnioskujemy o przeniesienie tych zadań w rubrykę
„sąsiedztwo”, co potwierdzają również zapisy na str. 59 i
60 pierwszej części „Prognozy…”.

Uwzględniono w rozdziale 8.4.1

81.

UWAGA – prawidłowe utrzymanie koryta rzeki Elbląg
należy do kompetencji Urzędu Morskiego w Gdyni (wewnętrzne wody morskie)

Uwzględniono częściowo w rozdziale 10.1 wymieniając
Urząd Morski jako jeden z organów odpowiedzialnych za
gospodarkę wodną na obszarze Żuław

82.

Pkt 8.11.1 „Inne projekty i Programy dotyczące obszaru
Żuław”
Proszę o wprowadzenie punktu 5 o następującym
brzmieniu: „Program Ochrony Brzegów Morskich”

Uwzględniono w rozdziale 8.13.1.

83.

„Wezbrania rzeki Elbląg i jeziora Drużno”
Należy wyraźnie wprowadzić zapis, z którego wynika, że
główne zagrożenie powodziowe dla miasta Elbląg pochodzi od wezbrań na Morzu Bałtyckim (sztorm – silne
wiatry), które poprzez Cieśninę Piławską przenoszone
jest na wody Zalewu Wiślanego, a następnie powodują
odwrócenie biegu rzeki Elbląg i wtłaczane są do Jeziora
Drużno, powodując zagrożenie powodziowe dla terenów
wzdłuż rzeki Elbląg, w tym głównie dla m. Elbląg (jest to
tzw. cofka)

Uwzględniono w rozdziale 4.2.

84.

Tabela. „Wstępna kwalifikacja zadań realizowanych do
roku 2015”.
W pozycji 14 tabeli proszę o wprowadzenie następującego zapisu:
„Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego
brzegu – rejon od rzeki Fiszewki oraz Polder Nowe PoleZatorze oraz Monitoring powodziowy – Lokalny System
Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe”

Uwzględniono w rozdziale 9.1

85.

Dodać treść dotyczącą rozwiązań alternatywnych

Uwagi RZGW w Gdańsku
Uwzględniono w rozdziale 3.2. i 10

4. Omówienie wyników ankiety
W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych pobrano ok. 550 ankiet w wersji
drukowanej, z czego 350 rozesłano do starostw powiatowych i urzędów gmin, pozostałe 200
63

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

ankiet rozdano na spotkaniach. Ankieta była również dostępna w Internecie na stronach
RZGW Gdańsk oraz w siedzibach starostw. Ankietę oraz kopie pism przewodnich do ankiet,
nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych, zamieszczono w załączniku.
Wypełnione ankiety napływały pocztą oraz drogą elektroniczną. Otrzymano 213 ankiet wypełnionych przez mieszkańców: Elbląga (20 ankiet), Markusów (20 ankiet), Pruszcza
Gdańskiego (16 ankiet), Cedrów Wielkich (16 ankiet), Nowego Dworu Gdańskiego (15 ankiet), Nowego Stawu (14 ankiet), Malborka (14 ankiet), Starego Pola (10 ankiet), Sztutowa
(8 ankiet), Miłoradza (8 ankiet), Tczewa (6 ankiet), Ostaszewa (4 ankiety), Suchego Dębu
(3 ankiety) , Lichnowych (3 ankiety), Gdańska (3 ankiety), Stegna (3 ankiety) Marzęcina
(2 ankiety), Pasłęka (2 ankiety), Pelplina (2 ankiety), Rychlinek (2 ankiety), Krynicy Morskiej
(1 ankieta). W 13 ankietach nie podano nazwy miasta czy gminy, jednak zadeklarowano zamieszkiwanie terenów Żuław. W sumie 185 ankiet zostało wypełnionych i nadesłanych przez
mieszkańców Żuław, a 28 ankiet nadesłały osoby spoza terenu Żuław Wiślanych. Zbiorcze
wyniki ankiet przedstawiono w tabeli 3.
Spośród osób zamieszkujących tereny Żuław Wiślanych (185 ankiet) zdecydowana
większość ankietowanych ma poczucie stałego zagrożenia powodzią. Równocześnie około
połowy ankietowanych powódź nie dotknęła. Zdecydowana większość osób wypełniających
ankiety nie jest ubezpieczona od skutków powodzi, podając jako przyczynę zbyt rzadkie pojawianie się tego zjawiska, a w drugiej kolejności - brak pieniędzy. Inne przyczyny jakie często wymieniają ankietowani to nie ubezpieczanie tych terenów przez zakłady ubezpieczeń
(np. Wyspa Nowakowska) lub ograniczone warunki ubezpieczeń dla skutków powodzi.
Około połowa ankietowanych nie dopuszcza możliwości wprowadzenia ograniczonej
ochrony przed powodzią obszarów rolniczych w stosunku do terenów osadniczych. Podobnie
w przypadku pytania o renaturalizację wybranych terenów Żuław, ankietowani podzieleni są
w połowie na przeciwników i zwolenników tych działań.
Zdecydowana większość ankietowanych – 90% uznała że obecny system zabezpieczeń przed powodzią nie jest wystarczający i nie gwarantuje bezpieczeństwa (190 ankietowanych, w tym 167 osób to mieszkańcy Żuław). Podobnie ankietowani wyrażają się o skuteczności ostrzegania przed powodzią. Prawdopodobnie duży wpływ na taki ogląd sprawy
miała powódź odmorska, która miała miejsce w trakcie przygotowania „Programu Żuławskiego”, miesiąc przed rozpoczęciem konsultacji społecznych.
Okło 40% ankietowanych uznało, że zadania zawarte w I etapie „Programu Żuławskiego” nie wyczerpują katalogu pilnych inwestycji, przy czym część z ankietowanych wskazała, jakie inwestycje uważane są za równie pilne.
Najczęściej wymieniano konieczność:
podwyższenia wałów, ich rozbudowy i odbudowy (szczególnie dotyczyły Szkarpawy
i Wisły Królewieckiej),
odbudowy wałów na całej długości Tugi, na Motławie, Jeziorze. Drużno oraz w miejscowościach Nowakowo, Jagodno i Kąty Rybackie,
monitoringu stacji pomiarowych poziomu wód w kanałach i na stacjach pomp (12 ankiet z gminy Cedry Wielkie ),
wybudowania wrót przeciwpowodziowych na Wiśle Królewieckiej, Szkarpawie oraz na
ujściu Tugi,
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regularnego oczyszczania rowów melioracyjnych oraz ich pogłębienia, co, jak sugerują ankietowani, mogłoby zwiększyć skuteczność odwadniania pól,
zainstalowania agregatów prądotwórczych, jako awaryjnego zasilania na stacjach
pomp.
przygotowania ludzi na wypadek powodzi i konieczności przeprowadzania ćwiczeń
akcji przeciwpowodziowej, ewakuacji obiektów (szkół, szpitali itp.).
Ankieta umożliwiała wpisanie uwag i wniosków, z czego skorzystały 44. Poniżej
omówiono jakiego rodzaju uwagi były zgłaszane (ankiety dostępne są w RZGW Gdańsk):
monitoringu stacji pomiarowych poziomu wód w kanałach i na stacjach pomp co
umożliwi pozyskanie informacji o stanie wód w rowach,
potrzeby ujęcia w programie i dofinansowania w utrzymaniu zbiorników małej retencji;
zgłoszone uwagi dotyczą następujących miejscowości: Pruszcz Gdański, Stanisławowo, Cedry Małe, Kiezmark, Długie Pole, Koszwały, Trutnowy, Leszkowy, Giemlice,
Wocławy, Cedry Wielkie, Miłocin, Trzcinisko,
ujęcia w Programie modernizacji stacji pomp nr 15 w Cedrach Wielkich,
wyrażono obawę czy do 2015r. zostaną wykorzystane środki finansowe,
konieczność budowy wrót przeciwsztormowych,
według ankietowanych w Programie nie uwzględniono ochrony przeciwpowodziowej
Nowego Dworu Gdańskiego, a ostatnie wydarzenia z listopada dowodzą takiej konieczności; tereny rolnicze zostały wówczas ochronione przed powodzią natomiast
miasto było bezbronne wobec tzw. „cofki”,
wskazywano na potrzebę stałego monitoringu zagrożeń powodziowych oraz szybszego powiadamiania mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach,
wymieniano potrzebę jasnego podziału zadań pomiędzy poszczególne służby oraz
zorganizowania szkoleń przygotowujących mieszkańców do sytuacji awaryjnej,
według mieszkańców Żuław problem stanowi zasypywanie rowów melioracyjnych
i łączenie tym samym pól w wielkie poldery przez duże gospodarstwa rolne,
konieczne, według ankietowanych, jest dbanie o przepływowość kanałów, które stają
się niedrożne przez gęsto porastającą roślinność wodną,
mieszkańcy Żuław wspominali również o działalności bobrów powodującej zniszczenia wałów,
ankietowanych niepokoją bardzo odległe terminy realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie oraz nie określenie żadnego terminu
zakończenia budowy wału od Zalewu Wiślanego na terenie gmin Krynica Morska
i Sztutowo,
poruszono też kwestię dróg dojazdowych do i na wałach, które nie są odśnieżane
i często nie ma możliwości dojazdu w sytuacji awaryjnej, takiej jak np. zator lodowy
powodujący spiętrzenie wody,
nie ma też na wałach sprawnych szlabanów, co utrudnia ochronę przed dewastacją,
na uwagę zasługuje według ankietowanych stan magazynów przeciwpowodziowych,
które wymagają wymiany zdegradowanego wyposażenia na sprzęt sprawny i nowoczesny.
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Tabela 3. Wyniki ankiety dotyczącej Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Żuław do roku 2030”

Pytanie ankiety
1.
2.

3.*

Czy Pani/Pan mieszka na terenie
Żuław?
Czy ma Pani/Pan poczucie stałego
zagrożenia powodzią związane z
zamieszkaniem na terenie Żuław?
Czy dotknęła Panią/Pana kiedykolwiek powódź?

Liczba odpowiedzi
TAK
185

NIE
28

128 / 3**

57 / 19**

83 / 8**
Pola, łąki
75 / 7**
Budynki
23 / 1**
mieszkalne
Inne
---------

94 / 19**

(wymienione w
tekście)

4.*

Czy jest Pani/Pan ubezpieczony od
skutków powodzi?

62 / 2**

116 / 25**
Brak pie- 45 / 2**
niędzy
Powodzie
49 / 9**
występują
zbyt
rzadko
Inne
---------(wymienione
w tekście)

Czy dopuszcza Pani/Pan mniejszą
ochronę przed powodzią obszarów
rolniczych niż terenów osadniczych
(mieszkaniowych)
Czy dopuszcza Pani/Pan możliwość renaturyzacji wybranych obszarów Żuław (rezygnacja z funkcji
rolniczej na wybranych polderach z
dopuszczeniem okresowych podtopień)?
Czy Pani/Pana zdaniem obecny
system ostrzegania przed powodzią jest skuteczny?
Czy uważa Pani/Pan, że obecne
zabezpieczenie przed powodzią
Żuław jest wystarczające i gwarantuje bezpieczeństwo?
Czy są jakieś pilne zadania z zakresu ochrony przed powodzią,
których nie uwzględniono w Programie do 2015 roku?

5.

6.

7.

8.

9.

10.

78 / 22**

106 / 6**

87 / 23**

95 / 5**

51 / 10**

129 / 16**

15 / 5**

167 / 23**

70 / 4**

93 / 22**

Jakie

----------

(wymienione
w tekście)
------------------(wymienione w tekście)

Inne opinie i uwagi do "Programu
Żuławskiego" i Prognozy oddziaływania na środowisko

* ankietowani mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi
** odpowiedzi ankietowanych nie zamieszkujących terenów Żuław Wiślanych
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Akcja informacyjna i konsultacje przeprowadzone w okresie listopad - grudzień 2009 r.
wykazały dobry poziom poinformowania o „Programie Żuławskim - 2030” zainteresowanych lokalnych społeczności zarówno w obrębie obszaru Żuław jak i w jego sąsiedztwie.
W efekcie w spotkaniach otwartych dla społeczeństwa wzięło udział 112 osób, ankietę
wypełniło i przesłało 213 osób.
Z otwartych spotkań ze społeczeństwem wynika, że „Program Żuławski - 2030” jest bardzo dobrze odbierany i bardzo potrzebny; wiele osób wyraziło podziękowanie dla RZGW
Gdańsk za jego przygotowanie oraz nadzieję na szybką jego realizację.
Z przeprowadzonych ankiet wynika, że mieszkańcy Żuław mają obawy odnośnie poziomu ochrony przed powodzią. Prawdopodobnie tak silne poczucie zagrożenia wynika
z niedawnego wystąpienia powodzi sztormowej na terenie Żuław, związanej z ekstremalnymi stanami pogodowymi – powódź wystąpiła miesiąc przed konsultacjami społecznymi.
Konsultacje pomogły zidentyfikować problemy, które będą analizowane w ramach przygotowania kolejnych etapów realizacji po roku 2015, są to przede wszystkim: budowa
zbiorników retencyjnych na ciekach napływających na obszar Żuław, utrzymanie w dobrym stanie rowów i kanałów, monitorowanie poziomu wody w rowach i kanałach wraz ze
stacjami pomp, realizacja wrót sztormowych na ciekach uchodzących do Zalewu Wiślanego.
Konsultacje potwierdziły wysoki poziom społecznej akceptacji „Programu Żuławskiego”.

Spis załączonych dokumentów do raportu z konsultacji społecznych:
Strony internetowe RZGW w Gdańsku i KZGW z informacją o „Programie Żuławskim” Prognozie i konsultacjach społecznych oraz przykładowe pisma informujące o procesie konsultacji
Przykłady pism skierowanych do urzędów gmin i starostw z obszaru Żuław, w związku z planowanymi spotkaniami ze społeczeństwem oraz w związku z rozpowszechnianiem ankiet
Listy osób uczestniczących w spotkaniu w Elblągu w dniu 16 listopada 2009 roku i w Gdańsku w dniu 23 listopada 2009r.
Ankieta
Pisma przewodnie, do których dołączone były ankiety rozpowszechniane w procesie konsultacji społecznych w miesiącach listopad-grudzień 2009 r.

67

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

68

Załącznik 6

69

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

70

Załącznik 6

71

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

72

Załącznik 5

73

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

74

Załącznik 6

75

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

76

Załącznik 6

77

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

78

Załącznik 6

79

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

80

Załącznik 6

81

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

82

Załącznik 6

83

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

84

Załącznik 6

85

Podsumowanie „Programu Żuławskiego – 2030”

86

